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§ 250

Dnr 2021-000001 101

Beslut
Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande
justera dagens protokoll.
________________
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§ 251

Dnr 2021-000005 101

Sammanfattning
Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten.
Informationen berör:
1. Sommaren 2021.
2. Verksamhetsområdet Gärdet.
3. Ronneby Marina..
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L),
Malin Månsson (S), Ola Robertsson (S) och Willy Persson (KD).
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
_______________
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§ 252

Dnr 2021-000368 001

Sammanfattning
Enligt uppdrag till Visit Blekinge att svara för platsmarknadsföring i
samverkan med Region Kalmar för att understödja och utveckla den
beslutade flyglinjen mellan Ronneby/Kalmar och Frankfurt finns ett
offentligt åtagande att finansiera denna satsning med sammanlagt 7,5 mkr
över 3 år med fördelning 50% år 1, 30% år 2 samt 20% år 3.
Platsmarknadsföring kommer i första hand vara inriktad mot marknaden i
södra Tyskland för att öka antalet besökare/affärsresenärer till regionerna
Blekinge och Kalmar. I detta åtagande saknas i nuläget 750.000 kr.
Karlskrona Kommun, Ronneby Kommun, Sölvesborgs Kommun och
Olofströms Kommun har gemensamt gjort en överenskommelse att tillföra
dessa medel till Visit Blekinge med fördelning i ovan nämnd ordning;
250.000 kr, 250.000 kr, 125.000 kr, 125.000 kr.
Medlen utbetalas till Visit Blekinge över 3 år enligt den procentuella
fördelning som nämnts ovan.
Bedömning
Flyglinjen är beslutad enligt avtal mellan Air Dolomiti och Kalmar Öland
Airport och planerad till start den 19 september 2021. Den kommer at vara
av stor betydelse för vårt regionala näringslivs och i hög grad bidra till att
underlätta internationella kontakter och tillväxt. Den skapar också stora
möjligheter till utveckling av vår regionala besöksnäring.
Förslag till beslut
Att Ronneby Kommun beslutar tillföra Visit Blekinge 250.000 kr
sammanlagt under 3 år med fördelningen 50% år 1, 30% år 2 samt 20% år 3.
Arbetsutskottets beslut 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att tillföra Visit Blekinge 250.000 kr sammanlagt under
3 år med fördelningen 50% år 1, 30% år 2 samt 20% år 3. Finansiering sker
via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Lova Necksten (MP),
Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD).

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra Visit Blekinge
250.000 kr sammanlagt under 3 år med fördelningen 50% år 1, 30% år 2
samt 20% år 3. Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter.
Deltar inte i beslutet
Lova Necksten (MP) deltar inte i beslutet…
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 253

Dnr 2021-000284 101

Sammanfattning
Rutin Barnrättsbaserade beslutsunderlag har tagits fram för att stödja
Ronneby
kommuns förvaltningar, nämnder och bolag att tillämpa ett
barnrättsperspektiv utifrån barnkonventionen. Rutinen består av en
barnchecklista med vägledande frågor för prövning av barns bästa och en
mall för barnkonsekvensanalys.
Varje förvaltning och bolag är ansvariga för att rutinen implementeras och
anpassas efter aktuellt verksamhetsområde. Uppföljning av rutinen ska ske
genom ordinarie målstyrning med koppling till det strategiska målområdet
Barn och ungas behov.
Rutinen är framtaget av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp i Ronneby
kommun och är beslutad av kommundirektören.
För att bemöta behovet av implementeringsstöd har det tagits fram en
implementeringsplan som syftar till att tydliggöra och vägleda i
implementeringsprocessen av rutinen under 2021. Planen bygger på tre
faktorer; kunskap och kompetens hos användarna, anpassning av rutin och
en stödjande organisation.
Bedömning
Enligt implementeringsplanen ska samtliga nämnder/styrelser informeras om
rutinen och hur förvaltningen/bolaget planerar att implementera rutinen.
Diskussion om hur fortsatt dialog ska ske med förtroendevalda för att
säkerställa ett barnrättsperspektiv vid beslut som rör barn bör även ske.
Flertalet berörda förvaltningar, bolag och nämnder bedöms under våren 2021
påbörjat implementeringen av rutinen. Diskussion sker med flera enheter
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under kommunledningsförvaltningen om hur rutinen kan anpassas efter
respektive verksamhet.

Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Malin Månsson (S).
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
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§ 254

Dnr 2020-000415 101

Sammanfattning
Ungdomsenkäten Lupp visar på en positiv utveckling på flera områden
rörande ungas levnadsvanor och livsvillkor i Ronneby kommun. Samtidigt
ses en mer negativ utveckling inom vissa områden. Dessa utmaningar är
viktiga för kommunen att ta sig an med strategiska insatser och samverkan
över nämnds- och förvaltningsgränserna. Samverkan med andra sektorer
såsom region, näringsliv och civilsamhället är också ett måste för att nå
framgång.
Ronneby kommun har sedan 2021 en tydlig politisk vilja, genom det
strategiska målområdet Barn och ungas behov, att prioritera ett barn- och
ungdomsperspektiv i beslut och åtgärder. Barnkonventionen som nu är lag
och Sveriges ungdomspolitik betonar också vikten av att alla beslut som tas,
som på något sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och
ungdomsperspektiv. Lupp- enkäten är ett bra underlag för att fatta hållbara
beslut som rör barn och unga i vår kommun och kan fungera som ett stöd i
dialog mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker.
Lupprapport 2020
Resultatet för 2020 är sammanställt till en rapport av Enkätfabriken på
uppdrag av Ronneby kommun. Rapporten redogör på ett tydligt sätt för
resultatet och löpande sker en jämförelse med resultatet för 2017 och övriga
medverkande kommuner i Lupp 2020 (dessa kommuner redovisas i bilaga).
Samtliga medverkade skolor Kallinge 7-9, Snäckebacksskolan, Thoren
framtid, Gymnasieskolan Knut Hahn och Naturbruksgymnasiet har fått egna
skolrapporter. Dessa redovisar skolans resultat i jämförelse med övriga
skolor i Ronneby kommun i samma årskurs.
Rapporten inleds med en sammanfattning av resultatet. Rekommendationen
är dock att ta del av hela rapporten för att få en mer heltäckande bild av
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Bedömning
Rapporten bör delges samtlig nämnder och förvaltningar som ett
informationsärende. Det kan med fördel föras en diskussion om vad i
resultatet som är angeläget för respektive förvaltning och nämnd att ta fasta
på. Nedan ges förslag på frågeställningar till denna diskussion.
Frågeställning
– Vad i resultatet tyder på en positiv utveckling avseende ungas livsvillkor
med koppling till vår förvaltnings/nämnds uppdrag? Stämmer resultatet med
förvaltningens/nämndens bild?
– Vad i resultatet tyder på en negativ utvecklingen avseende ungas
livsvillkor med koppling till vår förvaltnings/nämnds uppdrag? Stämmer
resultatet med förvaltningens/nämndens bild?
– Vad bör vi prioritera framåt för att skapa bättre förutsättningar för ungas
livsvillkor i Ronneby kommun?
– Inom vilket/vilka områden behöver vi ha en fortsatt dialog med unga i
Ronneby kommun?
– Finns behov av samverkan inom kommunen eller med andra aktörer för att
skapa bättre förutsättningar för ungas livsvillkor i Ronneby kommun? I så
fall vilka och hur?
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Månsson (S),
Lova Necksten (MP), Åsa Evaldsson (M), Tommy Andersson (S), Annette
Rydell (S), Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C) och Magnus
Pettersson (S).
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Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
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§ 255

Dnr 2021-000199 001

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
________________
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§ 256

Dnr 2020-000573 219

Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden gav 2019-09-23 § 218 miljö- och
byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planuppdrag gällande
mötesspår med möjlighet till personflyttning i närheten av flygstation och
F17.
Arbetet med att ta fram ett planprogram påbörjades under våren 2020 och
arbetet går under namnet Knutpunkt Blekinge etapp 1.
Knutpunkt Blekinge är tänkt att blir ett nytt, strategiskt beläget nav där
överföring av personal, varor och tjänster mellan olika transportmedel sker
med enkelhet. Med dess närhet till Ronneby Airport, Blekinge kustbana,
Riksväg 27, E22, Blekinge flygflottilj, tätorterna Kallinge och Ronneby, men
också omgivande kommuner finns stor potential till hållbara
kommunikationer samtidigt som området fyller ett behov av ett stationsnära
verksamhetsområde i mittpunkten av Blekinge.
Aktuellt område är utpekat i översiktsplan ”Ronneby 2035” och är det första
utredningsområdet inom det övergripande projektet Knutpunkt Blekinge.
Mötesspår och/eller stationsområde inom etapp 1
En översiktlig undersökning utförd av Atkins under hösten 2020 visar att
mötesspår och stationsområde inte är möjligt att lokalisera inom Knutpunkt
Blekinge etapp1.
Bedömningen grundar sig i att det krävs stora avsteg från gällande
standarder och tillgänglighetsanpassningar och höga anläggningskostnader
för att lokalisera mötesspår och stationsområde inom etapp 1.
Ovanstående bekräftas också i Trafikverkets publikation Ban- och
stationsutformning, 2020-04-01, samt BVS 1586.26 - Banöverbyggnad Plattformar. Geometriska krav vid ny- och ombyggnad, 2015-04-01, se
bilagor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : fbfb698e-8851-434c-9584-76ab3bd5ee26

Knutpunkt Blekinge Etapp 1
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På KSAU 20210524 efterfrågades en diskussion om huruvida mötesspår och
stationsområde kan separeras samt efterlystes en utredning om ett
stationsläge söder om Ronneby flygplats som gjorts i början av 2010-talet.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Hanna Farming, planarkitekt
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Deltar i debatten
I debatten deltar Lova Necksten (M), Kenneth Michaelsson (C) och Magnus
Pettersson (S).
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§ 257

Dnr 2020-000205 349

Sammanfattning
Utdrag från styrelseprotokoll 2021-06-04.
Inriktningsbeslut om fortsatt arbete Brantafors VV (B)
VA-strateg Mattias Andersson och Affärsområdeschef Conny Miketinac
föredrar ärendet.
Förslag till beslut: Beslut i styrelsen på vilken typ av vattenrening som ska
tillämpas vid ombyggnaden av Brantafors vattenverk.
De olika förslagen är kopplade till resurser och kostnad.
Beslut är taget att investera i ombyggnad av Brantafors VV för att skapa full
redundans för vattenförsörjningen i Ronneby/Kallinge och för framtida
utbyggnader av vattenförsörjningsområdet.
´
Lägre produktionskapacitet i nuvarande anläggning vilket
innebär att man måste bygga ut.
Partnering kommer att tillämpas. Upphandling är gjord och innebär
totalentreprenad i samverkan.
Projektstart jan 2021, fas 0.
Nuläge fas 1- projektering, successiv kalkylering.
Q 2 2022 inleds fas 2, entreprenad efter fastställd riktkostnad.
Förväntas kunna vara färdigställt 2023.
De fem processalternativen visas. 2 kemiska, 2 biologiska samt en
finfiltrering med membran.
Nuvarande reningsprocess är baserad på kemisk rening.
Det som förespråkas är alternativ 2 (biologisk) som är bäst utifrån våra
förutsättningar och ställda krav.
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Redovisning avseende ombyggnad Brantafors VV
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Kemisk rening (alt 1) valdes till vidare hantering till projektgruppen då man
såg att biologisk rening visade en högre investeringskostnad. Dock har alt. 2
en lägre driftskostnad.
Kalkylering för alt. 1 och 2 visas.

Kostnadsbedömning investering: Alt. 1: 84 Mkr. Tillkommande yta ca 600
m2.
Alt.2: 99,7 Mkr. Tillkommande yta ca 900 m2.
Alt. 1 visar ett sämre alternativ ur miljösynpunkt med tanke på mängden
kemikalier som används. Mer sårbart i en krissituation (brist på kemikalier).
Alt. 2 ger högre barriärhöjd och är dessutom en mer robust process vid
störningar. Mindre kemikalieförbrukning och därmed oberoende i en
krissituation. Bättre kontinuitetshantering.
Styrelsen beslutar att förorda alternativ 2 och lyfta fram en justering av
investeringsbudgeten för VA till Kommunfullmäktige.
Syftet med att ta upp ärendet i Ksau
Beslut om att investeringsbudgeten för ombyggnaden av Brantafors
VV justeras.
Nuvarande investeringsbudget:
2021, 30 Mnkr
2022, 40 Mnkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om en justering av investeringsbudgeten enligt
bolagsstyrelsens inriktningsbeslut.
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Erfarenhetsbaserad utformning vilket ger en mer träffsäker kalkyl. Observera
att det är en budgetkalkyl.
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Arbetsutskottets beslut 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:

2. Ge styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB i uppdrag att se
över eventuell effekt på brukningstaxan och återkomma med en
återapportering kring detta i höst. Återrapporteringen ska
innehålla en bedömning kring den framtida taxesättningen i och
med beslutet om investering. Återrapporteringen sker till
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna föreslaget alternativ två (biologisk rening) och justera
investeringsbudgeten efter detta.
2. Ge styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB i uppdrag att se
över eventuell effekt på brukningstaxan och återkomma med en
återapportering kring detta i höst. Återrapporteringen ska
innehålla en bedömning kring den framtida taxesättningen i och
med beslutet om investering. Återrapporteringen sker till
kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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1. Godkänna föreslaget alternativ två (biologisk rening) och justera
investeringsbudgeten efter detta.
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§ 258

Dnr 2020-000210 250

Sammanfattning
En förstudie kring ny idrottshall i Listerby har genomförts under sommaren.
Förstudien har tittat på kostnader, förutsättningar, alternativ utformning av
hallar och lämplig fysisk placering. Förstudierapporten visar på ett behov av
ny idrottshall i Listerby. Platsen som pekas ut är centrumtomten (vid gamla
affären) i Listerby. Medborgardialog har skett genom samtal med bland
annat föreningar och en öppen enkät på nätet. Förstudien är gjord enligt
Ronneby kommuns projektmodell och förstudien visar att de kostnader som
bygget innebär är acceptabla mot den nytta som skapas och därför bör man
gå vidare med projektet.
Ärendet var upp i kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut i februari 2021
men återremitterades med ett antal punkter som redovisas under bedömning.
Bedömning
En idrottshall i Listerby var ett vallöfte från Ronnebyalliansens inför valet
2018. Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen erhöll ett särskilt uppdrag från
kommunfullmäktige i budgeten 2019 om att ta fram ett förslag på
projektplan för uppförande av en idrottshall i Listerby med redovisning till
kommunstyrelsen i juni 2019. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 att
godkänna den föreslagna projektplanen. Projektplanen innebar att arbetet
skulle startas upp med en förstudie där bland annat en dialogfas med boende
och föreningar ska ske för att fånga upp önskemål och synpunkter till
projektet. Mark- och exploateringsenheten fick i uppdrag att samordna en
projektledare och genomföra en förstudie.
Under sommaren 2020 genomfördes en medborgardialog på nätet genom en
enkät med ett antal frågor (se bilagor) samt ett antal samtal med olika
föreningar och intresserade i Listerbyområdet. Studiebesök till allhallen i
Holmsjö genomfördes för att hämta information kring hur en allhall är
uppbyggd och även få med sig lärdomar ifrån det projektet.
Flera placeringar har diskuterats och kommit upp i medborgardialogen.
Bland annat centrumtomten vid gamla affären och åkern bredvid förskolan
Backsippan. Förstudien pekar ut centrumtomten som det bästa alternativet.
Kostnader för att uppföra en hall beror på den omfattning av hall som man
beslutar om. Detaljplan kommer att krävas och bör snarast ges som uppdrag
till enheten för strategisk samhällsutveckling för att en detaljplan ska stå klar
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Förstudie för byggnation av idrottshall i Listerby
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Förstudien har genomförts enligt beslutad projektmodell för Ronneby
Kommun. Det innebär att förstudien ska leda till beslut om fortsättande eller
inte. Förstudien som gjorts visar på behov av att fortsätta med projektet.
Listerbyskolan är trångbodd och samhället Listerby växer. Nyttan med att
genomföra projektet är rimlig i förhållande till de kostnader som projektet
medför.
Tidsplan för projektet skulle kunna se ut som följande (och är under
förutsättning att allt flyter på, politiska beslut tas och finansiering finns):
Hösten/vintern 2020 – Förstudien avrapporteras och godkänns politiskt. I
samband med detta ges uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden att starta
detaljplan.
-

Sommar 2021 – Uppstart av detaljplanearbetet.

-

Vinter 2021/2022 – Projektering av området och utemiljön.

-

Sommaren 2022 – Antagande av detaljplan.

-

Hösten 2022 – Byggprocessen startar.

-

Vintern 2023 – Idrottshallen klar för att tas i bruk och utemiljön
färdigställd.

För att projektet ska kunna fortsätta efter förstudiearbetet krävs dels beslut
om detaljplan dels beslut om uppstart av projektgrupp och beslut om
finansiering. Byggprojektledare finns hos Mark- och exploateringsenheten
och uppdraget ska riktas till den enheten.
Nedan följer information kring placering, innehåll etc:
Placering – Ronneby 16:8 & Ronneby 16:163
Under sommaren 2020 gjordes en förstudie som pekade ut ”affärstomten” i
Listerby som den mest lämpliga placeringen för en ny idrottshall.
Fastigheterna har ett bra läge för kommunikationer med gång- och
cykelvägar från E22, Listerbys samhälle samt Johannishus. I
översiktsplanen är denna plats utpekad att i framtiden vara en centrumpunkt
för tätorten. I direkt anslutning till platsen finns en busshållplats samt
Listerbys skola. Området ligger bra till vid Yxnarumsvägen och det går att
sig till hallen utan att behöva köra igenom villaområden och
förskoleområde. Marken ägs av Ronneby Kommun och ytan är lämpligt
stor, förutsatt att bordtennislokalen rivs, för en hall med tillräckligt många
parkeringar och en attraktiv utomhusmiljö med eventuell utomhus-aktivitet.
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när projektering kan vara klar om sådant beslut tas. Driftskostnaden beror på
vilken hall som uppförs men som jämförelse kan tas Ronneby Sporthall där
driftskostnaden är ca 2, 8 miljoner/år.
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I förstudien vägdes för och nackdelar mellan olika placeringar och en plats
som tillsammans med affärstomten var en av de aktuella var åkern bredvid
Backsippans förskola. Problematiken med platsen är närheten till förskola
och villaområde vilket gjorde att detta förslag om plats inte sågs som lika
lämpligt som affärstomten. Därtill har området inte riktigt ett lika bra läge
för kommunikationer med gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik som
affärstomten och marken ägs inte av Ronneby Kommun. Trots att åkern
tillsammans med affärstomten var den mest föreslagna av invånarna under
medborgardialogen var det samtidigt den plats som en stor andel var
negativa till. Invånarna i området tyckte att platsen skulle förstöra den lugna
gatan de idag bor på med naturen intill. För en följsam process där
kommunen tar hänsyn till kommuninvånarna är den enligt projektplanen och
förstudien föreslagna platsen, affärstomten, en bra placering för
idrottshallen.
Utomhusområde
Parkering - I närheten av Listerby 16:8 och Listerby 16:163 finns inga större
parkeringar. Listerbyskolan och Backsippans förskola som båda ligger i
närheten av platsen har ihop ca 30st parkeringsplatser. En fullstor hall kan
attrahera fler tävlingar och matcher där ett stort antal parkeringsplatser kan
vara nödvändigt, men dessa antas inte ske regelbundet och bör inte vara
dimensioneringsgrundande.
Utomhusmiljö/utomhusaktiviteter
För att skapa ett attraktivt område och för att tona ner byggnaden och
parkeringsområdet bör det finnas tillräckligt med yta för en vacker utemiljö
där någon eller några former av utomhusaktivitet kan utövas.
• Placeras idrottshallen ungefärligt som i förslagen nedan blir
det en yta bakom byggnaden som är bra att nyttja till exempelvis
cykelparkering
• GC-vägen som går längs Yxnarumsvägen intill fastigheterna
kan ha en passage till området ”cykelparkering” för att undvika
att behöva cykla eller gå genom parkeringen mer än nödvändigt
• VA-ledningar finns i marken på båda fastigheterna. Byggnad
går inte att placera på ett sätt som helt undviker att den placeras
ovanför ledningarna. Viss ledningsflytt kan därför komma att
behövas
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Utöver detta framkom det efter medborgardialogen att affärstomten är den
yta som invånarna och föreningarna föredrog för placering av en idrottshall.
De önskade en plats som är i närheten av skola och även centralt i Listerby.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-07

25(144)

Idrottshallen
Innehållet i hallen är anpassat efter olika åldrar men har främst
skolverksamheten samt föreningarna som finns i sydöstra
kommundelarna i beaktande. Hall, parkering och
utomhusmiljö är placerade på ett sätt som nyttjar platsen bra
och ger utrymme att få med diverse delar som skapar ett
funktionellt område. Placering av hallen är närmst
Yxnarumsvägen för att hålla avstånd till villatomter, ha
utomhusmiljön en bit bort från vägen, att parkeringen är
lättillgänglig samt att det ska vara säkert att ta sig till hallen.
Det innehåll som tagits med i förslagen är de som anses vara
betydelsefulla att ha med. Beroende på hur man väljer att
utforma byggnaden skiljer sig förslagen. Se nästa sida för de
olika alternativen
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Byggnad – 2 plan

Kartbild över fastigheterna Listerby 16:8 & Listerby 16:163 med förslag på
situationsplan (2 plan)

Idrottshall nedre plan
• En fullstor idrottshall mäter 43x24m, 1032m2. Fri takhöjd i hallen ska vara
minst 7m vilket är ett krav för att få bedriva tävlingar
• En bollplan är 40x20m

Justerandes sign
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Övrig yta nedre plan
• 4 stycken omklädningsrum
• Förvaringsutrymmen till redskap, städ med mera
• Domarrum
• Entré
• WC/RWC till besökare
• Kiosk. En mindre verksamhet med möjlighet att köpa t.ex. lättare tilltugg
och drycker
• Hiss/trapputrymme

Skissförslag av Zijad Bico. Skissen visar nedre plan på en byggnad i 2 plan.
(Ritningsunderlaget är en grov skiss som visar hur de olika funktionerna i idrottshallen kan
vara placerade)
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• Teleskopläktare i hallen som är ca 2m på djupet och med den längd som
planen har
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Övre plan
• Bordtennislokal
• Ett rum för exempelvis möten och lektioner
• WC till besökande
• Förvaringsutrymmen till redskap, städ med mera
• 2 stycken mindre omklädningsrum för aktiviteter i
”bordtennislokalen”
• Hiss/trapputrymme

Skissförslag av Zijad Bico. Skissen visar övre plan på en byggnad i 2 plan. (Ritningsunderlaget är en
grov skiss som visar hur de olika funktionerna i idrottshallen kan vara placerade)
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Byggnad – 1 plan

Kartbild över fastigheterna Listerby 16:8 & Listerby 16:163 med förslag på
situationsplan (1 plan)

Idrottshall
• En fullstor idrottshall mäter 43x24m, 1032m2. Fri takhöjd i
hallen ska vara minst 7m vilket är ett krav för att få bedriva
tävlingar
• En bollplan är 40x20m

Justerandes sign
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Övrig yta
• 4 stycken omklädningsrum
• 1 mindre omklädningsrum för aktiviteter i ”bordtennislokalen”
• Bordtennislokal
• Domarrum
• Entré
• WC/RWC till besökare
• Ett rum för exempelvis möten och lektioner
• Förvaringsutrymmen till redskap, städ med mera
• Kiosk. En mindre verksamhet med möjlighet att köpa t.ex.
lättare tilltugg och drycker

Skissförslag av Zijad Bico. Skissen visar en enplansbyggnad. (Ritningsunderlaget är en grov skiss som
visar hur de olika funktionerna i idrottshallen kan vara placerade)

Förutsättningar för byggnad med 1 respektive 2 plan
Enplansbyggnad
•
Byggnaden har ungefär 1900m2 golvyta och tar
upp ungefär samma yta på marken
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• Teleskopläktare i hallen som är ca 2m på djupet och med den
längd som planen har
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Tvåplansbyggnad
•
Byggnaden har ungefär 2100m2 golvyta
•
Byggnaden tar upp ungefär 1600m2 på marken
•
Gott om parkeringsmöjligheter, ca 40st enligt
föreslagen situationsplan
•
En ny GC-väg kan förslagsvis placeras i söder av
fastigheterna för att undvika cykling och gång mitt i
parkeringsområdet för ett säkrare sätt att ta sig till hallen.
Vägen kan gå samman med befintlig GC-väg längs
Abergavägen som leder bort till Listerbyskolan
Kostnader
En enplansbyggnad skulle innebära att bordtennislokalen kan placeras på
ena kortsidan av byggnaden och kommer i sådana fall medföra ungefär
300m2 mer yta på marken. För en enplansbyggnad krävs då exempelvis mer
grundläggnings-arbeten och större bottenplatta än vid byggnation av en
tvåplansbyggnad. I sin tur tillkommer det också extra takstomme och
yttertak för den lägre delen av byggnaden och exempelvis rördragningar kan
bli flera och mer komplicerade. Fördelen med en tvåplansbyggnad utöver att
det i det stora hela blir billigare än en enplansbyggnad är att man får mer yta
för pengarna. Hur stor kostnadsskillnad det skulle bli att bygga en
enplansbyggnad i jämförelse med en tvåplansbyggnad har med de
förutsättningar vi haft i detta skede av projektet inte kunnat fastställas med
säkerhet. Kostnaden för en idrottshall i Listerby är beräknad till ca 40
miljoner, inklusive markarbeten. Materialval kommer att påverka priset.
Prishöjningarna på byggmaterial och entreprenadarbeten har varit stor det
senaste året.
Bordtennislokalen
På fastigheten Listerby 16:163 finns idag en bordtennislokal. Lokalen
används flitigt av Listerby IK Bordtennis med fasta tider eftermiddag samt
kväll måndag-torsdag och matcher, träningshelger med mera på lördagar
och söndagar. Det är därför viktigt för bordtennisklubben att de har tillgång
till en ny lokal vid rivning av den nuvarande för att kunna fortsätta sin
verksamhet. I befintlig lokal kan klubben ha 5 bord uppe för nybörjare och 4
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•
Okej med parkeringsmöjligheter, ca 30st enligt
föreslagen situationsplan. Går att utöka vid behov men med
negativ påverkan på utomhusmiljöområdet
•
Sämre förutsättningar med ont om yta att få in en
GC-väg i området. Detta kan medföra en mindre säker
anslutning att ta sig till hallen från skolan
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Bordtennislokalen kan övriga tider användas till annan verksamhet och
andra aktiviteter förutsatt att borden är hopfällbara. Bordtennisverksamheten
har flaggat för att hopfällbara bord blir mer tidskrävande för verksamheten.
De är också oroliga att deras utrustning inte är säker under den tid lokalen
används till andra aktiviteter. Kan bordtennisen inte erbjudas en helt egen
lokal som endast är till för deras förfogande får ovanstående svårigheter
anses vara lösbara.
Kan bordtennisverksamheten placeras på annan plats än i nya idrottshallen?
Mötesrummet/lektionssalen som är inritad i förslagen för den nya
idrottshallen avser en yta på ungefär 60m2. För att bordtennisverksamheten
ska fungera behövs en yta som är betydligt större än så. Om rummet
vidhåller den ungefärliga ytan även i en senare skiss innebär det att endast
ett bordtennisbord skulle få plats och en fungerande verksamhet hade inte
varit möjlig. Även om lektionssalen ökar något i storlek kommer den inte
motsvara den storlek som behövs för bordtennisen. Rummet skulle inte
heller ha rätt förutsättningar för idrottsverksamhet.
Listerbyskolans gymnastikhall är liten, 160m2. Det innebär att bordtennisens
verksamhet inte blir optimal att flytta till salen rent storleksmässigt. Som
nämnt tidigare önskar bordtennisverksamheten att ha bord som de kan ha
stående en längre tid och som inte behövs fällas ihop och ställas undan efter
varje träning- eller tävlingstillfälle. Skulle de få ha gymnastikensalen som
ny lokal till enbart deras verksamhet kan de ha borden på plats och slippa
arbetet med att flytta dem. Att flytta verksamheten till gymnastiksalen kan
där av ses som en potentiell lösning, men problematiken med storleken
kvarstår och väger tungt. De skulle enbart få plats med 3st bord på ytan
vilket är en minskning mot vad de har idag och
deras verksamhet kommer inte ha möjlighet att vara densamma

Listerbyskolan
Skolans befintliga gymnastiksal, inklusive omklädningsrum – vilka
användningsområden kan tillämpas?
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bord för de som är duktigare. För att tävla i division 3 räknar man en yta på
12x5m/bord. Bordtennislokalen kan därför förslagsvis vara 25x12m för att
få plats med 5 bord eller 4 bord och plats för publik.
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Listerbyskolans gymnastiksal är 16x10m, 160m2, med ett redskapsutrymme
på 28m2. Det finns två omklädningsrum i källaren som har en sammanlagd
storlek på 70m2.
Antalet elever på Listerbyskolan har ökat och är idag runt 200st. Skolan är
trångbodd och har ett behov av fler lokaler. I takt med att Listerby
expanderas innebär fler bostäder ett extra behov av platser i skolan.
Utbildningsförvaltningen har tidigare startat en utredning om att bygga om
skolans gymnastiksal till lektionssalar. Möjligheterna var då att få två nya
salar och några mindre grupprum.
Beroende på hur man väljer att bygga om Listerbyskolans gymnastiksal
krävs ombyggnation i varierande omfattning. Med förutsättning att salen
byggs om till lektionssalar är det en del ombyggnationer som behövs.
Golvet ska ses över och nya innerväggar ska upp för att skapa rum.
Gymnastikhallen har lägsta innertakhöjd på cirka 5,3m vilket är för lågt för
att bygga i två plan. Om man bygger i endast ett plan måste akustiken
undersökas. Möjligheten finns att sänka ner ett undertak men trots det krävs
akustikåtgärder för att ljudet inte ska vandra mellan salarna. Det viktigaste i
lektionssalar är att akustiken ska vara bra samt att det kommer finnas
ventilation och dagsljus. Fönstren i salen sitter idag högt upp men väggen
längs långsidan av salen är en yttervägg där nya fönster kan skapas och på
så sätt tillföra ljus till eventuella klassrum. Det vi ska ha i åtanke är att två
klassrum inte innebär att vi täcker ett långsiktigt behov för skolan men
alternativ utreds av UF i både korta och längre perspektiv. I det nuvarande
skedet skulle byggnation av två nya salar samt två nya grupprum medföra
att skolans mest angelägna behov kan tillgodoses.
De 2 omklädningsrummen i källaren är i gott skick, delar av dem
renoverades i samband om ombyggnation av skolan 2016. Att därför nyttja
omklädningsrummen i befintligt skick och till samma ändamål vore ett bra
val. Omklädningsrummen skulle kunna komma väl till användning vid
nyttjande av Listerbyskolans spontanidrottsplats om barnen ska ha
utegymnastik. För att undvika att barnen behöver ta sig till den nya
idrottshallen för att byta om och ta sig tillbaka till skolan är det positivt om
omklädningsrummen kan vara kvar.
Salen bör byggas om till det användningsområde som anses vara prioriterat.
I detta läge är det svårt att avgöra vad som vore mest fördelaktigt att bygga
om salen till, även om lektionssalar är aktuellt, och vilka ombyggnationer
samt kostnader det innebär. För att ta rätt beslut krävs en projektgrupp
bestående av representanter från olika förvaltningar som ser kommande
verksamheters intressen och vilka behov som är viktigast att tillgodose. I sin
tur görs fler utredningar för att ge tydliga svar på exempelvis hur viktiga
delar som akustik kan lösas om ombyggnation blir av samt vilket inverkan
nya klassrum skulle ha på Listerbyskolan på lång sikt.
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Skissförslag av Zijad Bico. Gymnastiksal byggs om till två klassrum (2x64m2) och två grupprum.
Trappa ner till omklädningsrum stängs/låses eventuellt (behöver kollas med brand).
Cykelskjulet/cykelparkeringen längs gymnastiksalens fasad behöver flyttas för att öppna upp för
fönster in i klassrum. Nya fönster till grupprum. (Ritningsunderlaget är en grov skiss)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen
besluta föreslå Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Att godkänna placering av ny idrottshall på Listerby 16:8
och 16:163



Att uppdra åt enheten för strategisk samhällsutveckling att
påbörja ny detaljplan på Listerby 16:8 och 16:163



Att uppdra åt mark- och exploateringsenheten att starta
projektgrupp för att påbörja projekteringsunderlag till
beslut om investering för ny idrottshall i Listerby.



Att tilldela investeringsmedel om 500 000 till mark- och
exploateringsenheten som finansiering till konsultstöd i
projekteringen.
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Kommunstyrelsen

Arbetsutskottets beslut 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Godkänna placering av ny idrottshall på Listerby 16:8 och 16:163

3. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att starta projektgrupp för
att påbörja projekteringsunderlag till beslut om investering för ny
idrottshall i Listerby.
4. Tilldela investeringsmedel om 500 000 till mark- och
exploateringsenheten som finansiering till konsultstöd i
projekteringen. Finansiering sker via extern upplåning.

Deltar i debatten
I debatten deltar Lova Necksten (MP), Magnus Pettersson (S), Åsa
Evaldsson (M), Nicolas Westrup (SD) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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2. Uppdra åt enheten för strategisk samhällsutveckling att påbörja ny
detaljplan på Listerby 16:8 och 16:163.
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Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna placering av ny idrottshall på Listerby 16:8 och 16:163

3. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att starta projektgrupp för
att påbörja projekteringsunderlag till beslut om investering för ny
idrottshall i Listerby.
4. Tilldela investeringsmedel om 500 000 till mark- och
exploateringsenheten som finansiering till konsultstöd i
projekteringen. Finansiering sker via extern upplåning.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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2. Uppdra åt enheten för strategisk samhällsutveckling att påbörja ny
detaljplan på Listerby 16:8 och 16:163.
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Kommunstyrelsen

§ 259

Dnr 2021-000481 252

Sammanfattning
Fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 i Backaryd om 41 hektar har legat ute till
försäljning. Försäljning har skett genom anbudsförfarande. Mark- och
exploateringschefen fick i uppdrag från Kommunstyrelsen i juni genom ett
informationsärende att lämna bud på fastigheten motsvarande genomförd
värdering 2020-10-05 om sex miljoner.
Bedömning
Kommunen har under flera år visat intresse för fastigheten Stora Årsjömåla
3:8 i Backaryd för att kunna utveckla vidare Backaryd och skapa attraktiva
tomter. Fastigheten gränsar till sjön Årsjön. Något köp har inte kommit till
stånd trots flera kontakter med markägarna. Fastigheten är 41 hektar stor och
ligger i anslutning till Backaryds samhälle. Delar av fastigheten ligger inom
LIS (område för landsbygdsutveckling). I juni lades fastigheten ut till
försäljning genom fastighetsmäklarbolaget Areal med mäklare Gunnar
Jönsson. Försäljning har skett genom anbudsförfarande. Mark- och
exploateringschefen fick i uppdrag från Kommunstyrelsen i juni genom ett
informationsärende att lämna bud på fastigheten motsvarande genomförd
värdering 2020-10-05 om sex miljoner. Flera anbudsgivare fanns på
fastigheten men säljarna valde att godkänna kommunen som köpare. Säljarna
är medvetna om att beslut krävs av Kommunfullmäktige innan köp kan
genomföras.
Köpekontrakt och depositionsavtal finns upprättat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt och
genomföra köp av fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 för sex miljoner kronor.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt och genomföra köp
av fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 för sex miljoner kronor. Finansiering sker
via extern upplåning.
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Köp av Stora Årsjömåla 3:8
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Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat
köpekontrakt och genomföra köp av fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 för sex
miljoner kronor. Finansiering sker via extern upplåning.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-07

40(144)

Kommunstyrelsen

§ 260

Dnr 2019-000148 253

Sammanfattning
Acasa Bostad AB har sedan juni 2020 markanvisning på Kilen 5, byggrätten
närmast centrum. Bygglov för nybyggnation av 48 lägenheter i två
huskroppar samt parkeringsytor mm finns.
Bedömning
Framtaget köpeavtal följer samma form som de två tidigare
fastighetsförsäljningarna i kv Kilen. Markpriset uppgår till 125 kr per
kvadratmeter enligt gällande riktlinjer för kvarteret, vilket för Kilen 5 ger en
köpeskilling på 395 000 kr.
Övergripande tidplan för Acasas planerade byggnation på Kilen 5 är att
markarbeten startar i februari 2022. Sedan följer produktion i fabrik med
beräknad leverans av hus 1 i juni 2022 och hus 2 i september 2022.
Inflyttning är preliminärt satt till november 2022 respektive februari 2023.
Parallellt med byggnationen på Kilen sker även bolagets byggnation på
Björnen 10 (fd Espegården) där inflytt beräknas ske sommaren 2022.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att godkänna försäljning av Kilen 5 till Acasa
Bostad AB enligt bifogat köpeavtal.
Arbetsutskottets beslut 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna försäljning av Kilen 5 till Acasa Bostad
AB enligt bifogat köpeavtal.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Fastighetsförsäljning Kilen
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Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
Kilen 5 till Acasa Bostad AB enligt bifogat köpeavtal.
________________
Exp:
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Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

§ 261

Dnr 2021-000258 253

Sammanfattning
En fastighetsägare i Kuggeboda har inkommit med ansökan om att få köpa
del av Kuggeboda 4:47 (skifte 1). Sökandes mark gränsar till aktuell
fastighet på båda sidor och en försäljning av marken skapar en mer
sammanhållen jordbruksfastighet.
Bedömning
En fastighetsägare i Kuggeboda har inkommit med ansökan om att få köpa
del av Kuggeboda 4:47 (skifte 1). Sökandes mark gränsar till aktuell
fastighet på båda sidor. Markområdet är strax över ett halvt hektar stort och
utgör ingen egen enhet för bedrivande av jordbruk. Området är utarrenderat
och används för närvarande för vallodling. Samma arrendator nyttjar även
marken intill på båda sidor.
Försäljning genom fastighetsreglering av skifte 1 av Kuggeboda 4:47 till
sökandens fastighet bidrar till en mer sammanhållen och rationell
jordbruksfastighet. Kommunen har inget intresse av att äga en så liten
markbit som ligger insprängd i en större enhet.
Priset för 5140 kvm är satt till 60 000 kronor och motsvarar ett värde per
hektar på knappt 120 000 kr. Hektarvärdet är framräknat genom jämförelse
med taxeringsvärde uppräknat till marknadsvärde för aktuell mark och
intilliggande mark, vilket uppgår till knappt 100 000 kr per hektar. Enligt
Ludvig & Co:s (fd LRF Konsult) Åkermarksprisrapport för 2020 ligger
värdet för åkermark i regionen på runt 155 000 per hektar. Bedömning är
gjord att värdet för aktuell markbit hamnar mellan det uppräknade
taxeringsvärdet och statistiken från Ludvig & Co, dvs på ca 120 000 per
hektar. För skifte 1 om 5140 kvm är priset satt till 60 000 kr. Sökanden står
för förrättningskostnaden i samband med lantmäteriförrättningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering av del av Kuggeboda
4:47 till Kuggeboda 16:26.
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Kuggeboda 4:47 - Förfrågan om köp
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Kommunstyrelsen

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering av
del av Kuggeboda 4:47 till Kuggeboda 16:26.
________________
Exp:
Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten
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Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
överenskommelse om fastighetsreglering av del av Kuggeboda 4:47 till
Kuggeboda 16:26.
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Kommunstyrelsen

§ 262

Dnr 2021-000414 253

Sammanfattning
En fastighetsägare i Boasjöbäck har framställt önskemål om att få förvärva
kommunens fastighet Göljahult 1:33, vid Boasjön längs väg 657. Då
kommunen köpt in marken för bad- och fritidsändamål under 1960-talet
anses kommunens ägande av fastigheten vara av långsiktig karaktär och
försäljning föreslås nekas.
Bedömning
En fastighetsägare i Boasjöbäck har framställt önskemål om att få förvärva
kommunens fastighet Göljahult 1:33. Den aktuella fastigheten ligger vid
Boasjön invid riksväg 657 mellan Backaryd och Eringsboda, se
Översiktskarta. Sökande äger intilliggande skogsbruksfastighet. Anledningen
till önskan om köp grundar sig i viljan att nyttja området för
reakreationsändamål samt sköta området genom slyröjning, anläggande av
mindre badplats, sittbänkar mm.
Kommunen köpte fastigheten, som omfattar totalt ca 12 (ca 5 hektar
landområde och 7 ha vattenområde), under 1960-talet för bad- och
fritidsändamål. Platsen användes då flitigt av såväl boende som besökare och
syftet med köpet var att trygga allmänhetens tillgången till bad- och
rekreationsmöjligheter.
Göljahult 1:33 föreslås bibehållas i kommunal ägo då kommunens
markägande är starkt begränsat i de norra kommundelarna. Ur strategisk
synpunkt är fastigheten och dessa ursprungliga ändamål av långsiktig
karaktär och bör behållas i markreserven. Sökandes önskan om att
iordningställa platsen för att tillgängliggöra den kan lösas genom avtal.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att neka försäljning av Göljahult 1:33.
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Göljahult 1:33 - Ansökan om köp av mark
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen nekar försäljning av Göljahult 1:33.
________________
Exp:
Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : fbfb698e-8851-434c-9584-76ab3bd5ee26

Arbetsutskottets beslut 2021-087-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att neka
försäljning av Göljahult 1:33.
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Kommunstyrelsen

§ 263

Dnr 2021-000372 210

Sammanfattning
Ansökan om planbesked avser flera fastigheter i norra Ronneby stad som
idag är planlagda för industriändamål. Syftet med ansökan är att pröva
möjligheterna att omvandla Huven 1, Karossen 1 och Karossen 6 till
handelsändamål, aktivitetsanläggning och verksamheter med tillhörande
lämpliga komplement. Kvarteren Huven respektive Karossen delas idag av
Blekinge kustbana vilket innebär att platsen behöver planläggas i ett
sammanhang, då järnvägen har en dominerande inverkan på
planeringssituationen.
Bedömning
Ansökans omfattning är förhållandevis stor och inbegriper ett flertal
fastigheter samt påverkar flera närliggande fastigheter för bland annat
järnvägsändamål. Detta har inneburit att planläggningen behöver ske i ett
sammanhang där fastighetsägare på respektive sida av järnvägen har valt att
samarbeta kring planläggningen av området. Ansökan innebär att pröva
möjligheten till att ändra markens användning från dagens industriändamål
till handelsändamål och verksamheter med tillhörande lämpliga komplement
till dessa användningar. Bedömningen utifrån ansökans innehåll är att den
nya planläggningen sker genom upprättande av en ny detaljplan som ersätter
gällande äldre stadsplan respektive detaljplan för området.
Översiktsplan
Ronneby kommuns gällande översiktsplan Ronneby 2035 pekar ut området
som verksamhetsområde inom tätort. Ronneby kommun har också arbetat
med frågan att formulera en fördjupning av översiktsplanen ,med anledning
av det tidigare industriområdets omvandling. Ansökan bedöms därmed följa
översiktsplanens intension för en bebyggelseomvandling i riktning mot
handel och verksamheter på platsen.
Gällande stads- och detaljplaner
För området finns flera gällande planer varav den mest dominerande är
stadsplan nr. 342 som fick laga kraft 1974-05-08. Stadsplanen medger idag
industriändamål för kv. Huven 1 samt kv. Karossen 1 och Karossen 6. Inom
kv. Huven anger planen en högsta byggnadshöjd om 9,0 meter medan inom
Karossen 1 och 6 en byggnadshöjd om 8,0 meter. Inom kvarteret Huven
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finns också en större yta avsatt som parkändamål med preciseringen
industripark. Detta med hänsyn till platsens topografi då området avser en
brant kulle. Planen reglerar också Blekinge kustbana som trafikändamål för
järnväg. Kvarteret Huven 1 omfattas i den norra delen även av en äldre
detaljplan nr. 126 som fick laga kraft 1988-10-21. Denna detaljplan reglerar
markens användning till industriändamål och en högsta byggnadshöjd om
9,0 meter. Dessutom avsätts en frizon mot Karlshamnsvägen i planen.
Med anledning av att området behöver planeras i ett större sammanhang och
berörs av riksintresse för kommunikationer samt riskområden för
järnvägstrafik och farligt gods, är det ur Plan- och bygglagens perspektiv
lämpligt att arbeta fram en ny detaljplan för området med ett
standardförfarande som ersätter de befintliga planerna i området. Detta
betyder att de äldre planerna i så fall upphävs samtidigt som den nya
detaljplanen får laga kraft.
Riksintressen
Platsen för ansökan omfattas av ett antal riksintressen som stoppområde för
höga objekt, flyghinder, och MSA-område (Minimum Safe Altitude). Detta
innebär en begränsning av bebyggelsens höjd i förhållande till flygtrafiken.
Skulle en högre bebyggelse eftersträvas kan Försvarsmakten eller Swedavia
påtala behovet av en så kallad flyghinderanalys men den inledande
bedömningen är att sådana byggnadshöjder inte är ändamålsenliga i
förhållande till ansökan om planbesked.
Vidare påverkas platsen också av riksintresse för kommunikationer för
befintlig järnväg, det vill säga Blekinge kustbana. Detta innebär att den nya
detaljplanens utformning och bestämmelser behöver anpassas till
riksintresset i fråga om eventuella säkerhets- och skyddsåtgärder. Detta kan
påverka hur marken får användas och hur byggnader ska utformas i fråga om
till exempel brännbara material, nödutrymningsvägar och placering av
ventilation. Det är därför mycket sannolikt att en ny detaljplan kräver en
risk- och sårbarhetsanalys redan i ett tidigt skede för att det inledande
förslaget ska få en ändamålsenlig utformning. Skulle en sådan utredning
genomföras först en bit in i den formella planprocessen är risken för att
behöva ta om ett samråds- eller granskningsskede stor.
Grundläggningsförhållanden
Enligt SGU:s översiktliga kartering av grundlagren i området består dessa till
avgörande del av lera och sil med ett litet inslag av berg. Berg i grundlagren
sammanfaller med det mindre parkområde för industripark som avsatts i
gällande stadsplan nr. 342 för kv. Huven 1. Detta innebär att geotekniska
utredningar skulle kunna behövas i förhållande till den nya byggnation som
avses enligt den nya detaljplanen.
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Erfarenhet av grundläggningsförhållandena i närområdet finns från ett
anslutande detaljplaneprojekt för Karossen 1 utmed Karlshamnsvägens
västra sida. Den angränsande detaljplanen nr. 435 är förhållandevis ny och
fick laga kraft 2020-03-14 där Kooperativa förbundet nu uppför en
livsmedelsaffär. Vid grundläggningsarbetena upptäcktes att mer pålning
krävdes än tidigare beräknat trots att geotekniska utredningar fanns att tillgå
för området. Då hela ytan inom det område som nu avses i ansökan om
planbesked har samma kartlagda grundläggningsförhållanden kan det
förväntas att geotekniska utredningar kommer att krävas i samband med ny
detaljplaneläggning.
Risk för ras och skred
Enligt SIG:s generella kartläggning av riskområden för ras och skred har
området kring järnvägsbanken pekats ut som ett sådan område. Detta innebär
att denna fråga behöver belysas i samband med risk- och sårbarhetsanalys,
geotekniska eller markvibrationsutredningar för området.
Översvämningsrisk
Kartläggningar finns från länsstyrelsens sida om påverkan vid framtida
högvatten och samtidigt kraftig nederbörd. Enligt dessa kartläggningar av
översvämningsrisker är påverkan på det aktuella området mindre än vad
äldre utredningar tidigare har visat. Detta kan fock innebära att planförslaget
behöver en dagvattenutredning som visar hur extrema nederbördsmängder
tas omhand med hänsyn till påverkan på ledningssystemet i sin helhet.
Potentiellt förorenad mark
Inom kvarteret Huven 1 och Karossen 6 finns punkter som i länsstyrelsen
kartläggning har pekats ut som potentiellt förorenade. Av dessa punkter har
föroreningarna inom kv. Huven 1 utretts genom bland annat så kallad MIFO
fas 2-undersökning (Metod för inventering av förorenade områden). Dessa
föroreningar har också till stor del avhjälps genom anmälan enligt 28 § i
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Länsstyrelsen har
också under 2020 fattat beslut kring anmälan för avhjälpandeåtgärder och
även 2020-11-13 fattat beslut om att avsluta det aktuella ärendet inom Huven
1. Dessa utredningar finns diarieförda i nu aktuellt ärende 20201/66
beträffande ansökan om planbesked samt utgör ett underlag vid arbetet med
en ny detaljplan.
Kvarstående utredningsbehov
Även om befintliga miljötekniska utredningar och dokumenterade
handlingar för avhjälpande av markföroreningar finns för kv. Huven 1 så
kvarstår ett utredningsbehov för kv. Karossen 6 som också omfattas av
ansökan om planbesked. Detta betyder att En kommande detaljplan behöver
kompletteras med miljötekniska markundersökningar även för denna
fastighet.
Vatten- och avloppsförsörjning
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Planområdet i sin helhet ingår idag i kommunalt verksamhetsområde för
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Ronneby Miljö & Teknik AB har
gjort den inledande bedömningen att området bör kunna byggas ut för handel
och verksamheter utan större påverkan på den befintliga infrastrukturen i
området.
Platsen bedöms utifrån topografi och läge ha goda förutsättningar för
installation av förnyelsebara energikällor så som solcellsanläggningar. I
området fanns tidigare en mindre fjärrvärmepanna vilken avvecklas och
flyttas till annan plats i Kallinge.
Trafiksituation
Kvarteret Huven 1 ansluts idag med vägtrafik längs Västra industrigatan
medan Karossen 1 och 6 ansluts via Karlshamnsvägens rondell. I samband
med upprättande av ny detaljplan för Karossen 1 uppdagades ett
utredningsbehov för en ny anslutningsväg till Karlshamnsvägen för
möjlighet till rundkörsel. Denna möjlighet kvarstår genom gällande
detaljplan nr. 435, dock behöver trafiksituationen i sin helhet analyseras i sin
helhet då trafikens karaktär förändras vid övergången till handelsändamål
och verksamheter. Redan i dagens situation finns indikationer på ett behov
av trafiktekniska åtgärder i samband med ansökan om bygglov för ändrad
användning. När nu området planläggs i ett sammanhang behöver
planarbetet följas av en trafikutredning så att väg-, gång- och cykeltrafik
ansluts på ett ändamålsenligt sätt.
Skyddade biotopområden
I områdets norra del utmed Karlshamnsvägens södra sida rinner
Sörbybäcken som omfattas av biotopskydd. Planarbetet kommer i och med
detta kräva noggrannhet vid beskrivningen av förslagets påverkan på de
delar av Sörbybäcken som idag är lagda i kulvert och berör den nya
planområdets norra delar utmed Karlshamnsvägen.
Strandskyddsområde
Sörbybäcken omfattas idag av planlagt område men vid upprättandet av en
ny detaljplan återinträder det generella strandskyddet på 100 meter om det
inte uttryckligen fortsätter att vara upphävt även i den nya detaljplanen. Det
nya planområdet skulle till en del kunna omfattas av strandskyddsfrågan i
den norra delen om behov finns att reglera allmän plats för vägområden i
samband med trafikåtgärder för att möjliggöra en etablering av handel och
verksamheter. Den ändrade markanvändningen skulle på så sätt ge en
indirekt effekt på allmän plats som skulle kunna påverkas av
strandskyddsfrågan. Då marken idag omfattas av planlagt område och är
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ianspråktagen för väg- och kvartersmark bedöms skäl finnas att
strandskyddet fortsatt ska vara upphävt i de delar där Sörbybäcken inte
ligger i kulvert.
Inom kvarteret Huven 1 finns en övrig kulturhistorisk lämning RAÄ
Ronneby 46:1 som är en möjlig fornlämning i form av en bro. Denna
uppmärksammas i länsstyrelsens yttrande över ansökan om planbesked och
det är också länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet enligt Kulturmiljölagen.
Viss utredning av brons skick skulle kunna aktualiseras i samband med
planarbetet. I övrigt hänvisas till länsstyrelsens yttrande.
Rättigheter och servitut
Inom platsen för ansökan om planbesked finns flera områden med
ledningsrätter och servitut, inte minst i anslutning till järnvägsbanken. I
denna del kan frågan om fastighetsreglering kunna bli aktuell om den nya
byggrätten påverkar de befintliga rättigheterna i området.
Ronneby kommun som markägare
Runt platsen för ansökan om planbesked är Ronneby kommun markägare till
allmän plats för vägområden men också en remsa mellan järnvägsbanken
och kv. Huven 1. Detta markägoförhållande kan vid behov ses över i
samband med upprättande av en ny detaljplan. Vidare är ABRI ägare till den
närliggande fastigheten Hantverkaren 2.
Remissförfarande
Ansökan om planbesked har skickats ut på remiss från och med 2021-03-22
till och med 2021-04-09. Under remisstiden har Miljö- och
hälsoskyddsenheten medgivits en förlängd svarstid till och med 2021-04-16.
Här nedan anges inkomna remissvar i något sammanfattad form och med
vissa språkliga förändringar.
Länsstyrelsen Blekinge län
Framtida dagvattenhantering måste utformas så att varken befintliga
föroreningar lakas ut eller kommande leds utan rening till recipient. En
trafik- och bullerutredning anses nödvändig i det fortsatta planarbetet. Även
en undersökning om hur luftutsläpp kan påverka boendemiljön i området
behöver göras. Utformningen av området kan ha stor påverkan på den
allmänna folkhälsan så det är viktigt att det studeras noga. Det finns
identifierade potentiellt förorenade områden inom det tänkta planområdet.
Mer inventeringar behöver göras. Områdets nuvarande markanvändning
ändras delvis i en kommande detaljplan vilket har potentialen att påverka
den idag satta riskklassen.
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Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Riksintresse
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB
och berör stoppområde höga objekt, influensområde luftrum samt
influensområde för väderradar.
Då planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby
flygplats är Luftfartsverket samt Försvarsmakten sakägare och ska ges
möjlighet att yttra sig över en framtida detaljplan. I de fall det framkommer
behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda
flygplatser. Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också
blanketten flyghinderanmälan enligt (Luftfartsförordningen SFS 2010:770)
skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och
andra föremål (högre än 45 m och belägna inom tätort, högre än 20 meter
utanför tätort). För vidare information se www.forsvarsmakten.sedär blankett
finns.
Området ligger även inom riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 §
MB och berör järnvägen. Blekinge kustbana ska skyddas mot åtgärder som
kan innebära påtaglig skada på riksintresset. Länsstyrelsen vill upplysa om
att en förändring av områdets verksamheter kan medföra konsekvenser på
järnvägen. Se under rubriken ”Trafikfrågor”
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Dagvatten
Området ligger mitt i ett industriområde, med potentiellt förorenad mark.
Framtida dagvattenhantering måste utformas så att varken befintliga
föroreningar lakas ut eller kommande leds utan rening till recipient. Den
behöver även anpassas till skyfall och eventuellt inflöde från omgivande
område. För att få en helhetsbild av dagvattenflöden och eventuella
instängda områden är det lämpligt att se på hela avrinningsområdet så att
planerad hantering inom planområdet inte skapar problem nedströms.
Buller
Enligt de nya bullerreglerna i plan- och bygglagen som trädde i kraft 2
januari 2015 är det ett krav att beräknade bullernivåer ska redovisas i
planbeskrivningen. Kommunen behöver redovisa bullersituationen fram för
år 2040, baserat på dagens trafikmängd. De nödvändiga åtgärder som kan
krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. Det
måste framgå tydligt av planhandlingarna om utredning visar att riktvärden
för trafikbullerförordning (2016:216) kommer att överskridas. En
bullerutredning anses därför nödvändig i det fortsatta planarbetet.
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Förorenade områden
Karossen 6 har ett identifierat potentiellt förorenat område. På grund av att
objektet ännu inte blivit inventerat fullt ut är kunskaper om misstänkta
föroreningar på objektet bristfälliga.
Fastigheten Huven 1 har två identifierat förorenade områden, på fastigheten
har en miljöteknisk markundersökning utförts (MIFO 2). I denna gjordes
bedömningen att ingen risk för människors hälsa eller miljö bör föreligga
inom fastigheten med hänsyn till nuvarande markanvändning. Den aktuella
ansökan avser möjligheten till att möjliggöra handel och verksamheter inom
planområdet. Detta skulle ändra områdets nuvarande markanvändning vilket
har potentialen att påverka den idag satta riskklassen för området.
Länsstyrelsen förespråkar generellt att marken i första hand bör vara lämplig
för ändamålet redan innan en plan antas. Resultatet av efterkontrollen av
avhjälpandet ska då visa att marken är lämplig för den nya
markanvändningen. Alternativt införa en planbestämmelse (enl. 4 kap. 14 §
punkt 4 PBL) att lov eller startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig
ändring av markens användning endast får ges under förutsättning att
markens lämplighet för bebyggande har säkerställts. För att en lovsökande
eller den som behöver startbesked ska veta vad som behöver uppnås för att
erhålla positivt besked bör det åtminstone översiktligt framgå i plankartan
eller i planbeskrivningen vilken situation som ska råda när markens
lämplighet är säkerställd. Detaljerade beskrivningar av sådana situationer
kan exempelvis utgöras av mätbara åtgärdsmål (exempelvis PSRV eller
mängd avlägsnad förorening) och kontrollmetod (efterkontroll genom
exempelvis samlingsprov, representativ halt, maxvärden eller Kg avlägsnad
förorening).
Vidare finns ett antal fastigheter runt planområdet med identifierade
potentiellt förorenad mark, beroende på hur nära objekten som planerat
arbete kommer att äga rum kan det beröras i olika stor grad. Vid upptäckt av
markförorening ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap. 11 §,
miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ämnar genomföras måste
anmälan enligt 28 §, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ske till tillsynsmyndigheten.
MKN
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning.
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Hälsoskydd
Närheten till den stora infartsleden, järnvägen och industriområde gör att det
är extra viktigt att undersöka hur luftutsläpp kan påverka boendemiljön.
Utformningen av området kan ha stor påverkan på den allmänna folkhälsan i
området; exempelvis ytvatten och växtlighet kan öka det allmänna
välbefinnandet samtidigt som de bidrar till utjämning av dagvattenflödet,
ekosystemtjänster och motverkar bildandet av värmeöar.
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Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om den lägsta godtagbara
miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda av regeringen utsedd
myndighet. Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller.

För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (kvicksilver, TBT
m.m.) och ekologisk status (bottenfauna, fisk m.m.). För grundvatten finns
miljökvalitetsnormer för kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det
råder balans mellan uttag och nybildning av grundvatten).
Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar,
järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Den gäller även
omgivningsbuller från vissa större, utpekade industrigrenar i de största
kommunerna.
I det fortsatta detaljplanearbetet ska MKN redovisas i handlingarna.
Mellankommunala frågor och regionala förhållanden Förslagen i
planbeskedet bedöms inte påverka mellankommunala eller regionala
förhållanden.
Råd enligt 2 kap. PBL
Förhållande till ÖP
Enligt gällande översiktsplan Ronneby 2035 är området utpekat som
framtida verksamhetsområde. Föreslagna åtgärder i planbeskedet bedöms
ligga i linje med intentionerna gällande översiktsplan.
Kulturmiljö
Inom aktuellt område finns en övrig kulturhistorisk lämning i form av en
äldre bro, (RAÄ Ronneby 46:1). Länsstyrelsen gör bedömningen att den inte
är en fornlämning som omfattas av skydd genom kulturmiljölagens 2 kap.
Länsstyrelsen rekommenderar att den får finnas kvar, (om den gör det), men
något särskilt tillstånd för ingrepp enligt KML erfordras inte.
Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för
att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken,
enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen
(1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande
miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta bör beskrivas i
kommande planhandlingar.
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”Frisk luft” är ett av riksdagens uppsatta miljökvalitetsmål, där luften ska
vara så ren att människors hälsa och djur, växter och kulturvärden inte
skadas. För att uppnå detta mål är miljökvalitetsnormer ett av styrmedlen.
Kommunerna har ansvaret att kontrollera luftkvaliteten för de flesta
miljökvalitetsnormerna.
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Klimatanpassning
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett
förändrat klimat. Klimatförändringar i form av ökad och intensivare
nederbörd, höjda medeltemperaturer och värmeböljor, samt stigande
havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sett alla samhällssektorer och
anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. Det är viktigt att planområdets
lämplighet över tid utreds utifrån en analys av relevanta klimateffekters
inverkan på området, till exempel om ökad nederbörd kan medföra
översvämningsrisk från höga flöden i närliggande vattendrag, om intensiva
värmeböljor kan innebära problem med överupphettning i tätbebyggda
områden eller om en havsnivåhöjning kan medföra en permanent
översvämning av hela eller delar av planområdet. Analysen bör sedan ligga
till grund för beslut om lämplig markanvändning, samt vilka eventuella
klimatanpassningsåtgärder som behöver integreras i planförslaget för att
möta effekterna av ett förändrat klimat.
Energihushållning
Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap 3§ att planläggning enligt
denna lag ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och
klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god hushållning med mark, vatten,
energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. I samband med
planering påverkas möjligheterna till hållbar energianvändning på främst tre
sätt:


Möjligheten till effektiva transporter, genom t.ex.
lokalisering och infrastruktur



Möjligheten till hållbar energianvändning i byggnader
genom effektiv användning och användning från
förnybara källor.



Möjligheten till produktion av värme eller el från
förnybara källor.

Faktorer att beakta är bland annat lokalisering, exploateringstal,
parkeringsnorm, avstånd till kollektivtrafik och turtäthet, möjligheter att
försörja den nya bebyggelsen/anläggningen med fjärr-/närvärme och
solvärme, tillgång till service samt funktionsblandning.
Trafikfrågor
Samråd har skett med Trafikverket. Frågor som behöver beaktas i en fortsatt
planläggning är påverkan på riksintresse järnväg. Byggnadsfritt avstånd till
järnvägen är minst 30 meter. Bullerfrågan behöver utredas. En förändrad
användning av området kan innebära att stängsling av järnvägen behöver ses
över.
Redovisning av detaljplanens konsekvenser på fastighetsnivå
Enligt 4 kap. 33§ PBL ska konsekvenserna på fastighetsnivå för
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organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå
av detaljplanens planbeskrivning. I det fortsatta detaljplanearbetet är det
viktigt att konsekvenserna på fastighetsnivå redovisas så att varje
fastighetsägare lätt kan utläsa hur den egna fastigheten påverkas.

Miljö- och hälsoskyddsenheten lämnar här sina synpunkter gällande
remitterad ansökan om planbesked för kv. Huven l, Karossen 1 & 6 m.fl.
Förorenade områden
Inom området som omfattas av ansökt planbesked finns det identifierade
förorenade områden som behöver beaktas i planarbetet:


På fastighet Huven 1 har det tidigare bedrivits
träindustri med bl.a. sågning, hyvling och
ytbehandling av trä. Tryckimpregnering av virke har
bl.a. förekommit på platsen. Området är identifierat
som förorenat och länsstyrelsen i Blekinge är
tillsynsmyndighet för det förorenade området.
Objektet har inventerats och riskklassats genom
tidigare MIFO fas-l och MIFO fas-2 inventeringar. I
samband med MIFO-fas 2 inventeringen har bl.a. jordoch grundvattenprover uttagits i ett antal provpunkter
på fastigheten. Under 2020 utfördes en
avhjälpandeåtgärd vid platsen för en tidigare
tryckimpregneringsanläggning ($ 28- anmälan daterad
2020-03 -3 l).
I den norra delen av fastighet Huven I finns även ett
identifierat förorenat område där det tidigare har
bedrivits en handelsträdgård. Handelsträdgården ska
ha anlagts ca 1932 och odling ska ha förekommit både
i växthus samt på friland enligt uppgift.
Handelsträdgården har klassats i branschklass 2.
Länsstyrelsen i Blekinge är tillsynsmyndighet även for
den f.d. handelsträdgården då den låg inom området
för träindustrin. På fastighet Karossen 6 finns ett
identifierat förorenat område med angiven primär
bransch bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier.
Objektet har identifierats och klassats i branschklass 3.

Ronneby Miljö & Teknik AB
Underlag för befintliga ledningar begärs in via ledningskollen. Befintliga
ledningsrätter och servitut enligt bilaga.
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Vatten- och avlopp

Fjärrvärme
Byggnad på fastigheten Huven 1 är ansluten till fjärrvärme. I änden på
ledningarna finns idag en containerpanna, som Miljöteknik planerar att flytta
till annan fastighet. Befintlig biltvätt på fastigheten Karossen 1 är ansluten
till fjärrvärme. Fjärrvärmeledningar ligger förlagda på fastigheten Karossen
6.
Fiber
Om befintliga ledningar behöver läggas om bekostas detta av exploatören.
Elnät
Om befintliga ledningar behöver läggas om bekostas detta av exploatören.
Renhållningen
Renhållningen har inget att erinra enligt remissförslaget.
Avgift
I ett beslut ska kommunen sedan 2019-01-01 redovisa hur den aktuella
avgiften har räknats fram. Avgiften är beräknad enligt 2021 års
prisbasbelopp då ärendet inkom detta år till Miljö- och byggnadsnämnden.
Sedan ansökan inkom har 2021-05-01 planverksamheten i sin helhet
överförts till Enheten för strategisk utveckling vilket inneburit att även
ovanstående det av antagen taxa överförts. Avgiftens storlek påverkas på så
sätt inte av denna organisationsförändring.
Avgift för kommunicering:
och expediering)
Avgift för planbesked:
besked)
Sammanlagd avgift:

1.904:- (Tabell 2 - Underrättelse
9.520:- (Tabell 6 –Avgift för
11.424:

Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja
positivt planbesked för detaljplaneläggning för handelsändamål,
aktivitetsanläggning och verksamhetsändamål med lämpliga komplement
samt aktivitetsanläggning gällande fastigheterna Huven 1, Karossen 1 och
Karossen 6 i Ronneby kommun.
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bör kunna försörjas utan större påverkan av befintlig infrastruktur vid en
förändring från industri till handelsområde.
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Att avgiften för planbeskedet fastställs till 11 424 kronor i enlighet med den
vid ansökningstillfället av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad
genom beslut i kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 antagna och 2017-1214 § 421 indexreglerade plan- och bygglovstaxan. Faktura kommer att
skickas ut separat.
Att samtliga till detaljplanen tillhörande undersökningar så som exempelvis
geoteknisk undersökning eller trafikutredning med flera erforderliga
undersökningar där sådana krävs bekostas av sökanden.
Att arbetet bedöms kunna påbörjas under andra halvåret 2021 med ett
standardförfarande under förutsättning att planavtal har ingåtts mellan
parterna. Tiden för planarbetets handläggning bedöms vara upp till ett och ett
halvt år men tidsåtgången kan påverkas av leveranstid för utredningar samt
framtida utredningsbehov som inte kunnat förutses vid planbesked eller
inledande detaljplaneläggning.
Att prioritera planarbetet som nr. 32 under ej pågående planarbeten i den
2021-06-01 föreslagna prioriteringsordningen av detaljplaner med hänsyn till
att planavtal ska ingås före en högre prioritering av arbetet kan ske.
Att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja
detaljplanearbetet när planavtal till fullo har undertecknats
Arbetsutskottets beslut 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja
positivt planbesked för detaljplaneläggning för handelsändamål,
aktivitetsanläggning och verksamhetsändamål med lämpliga komplement
samt aktivitetsanläggning gällande fastigheterna Huven 1, Karossen 1 och
Karossen 6 i Ronneby kommun.
Att avgiften för planbeskedet fastställs till 11 424 kronor i enlighet med den
vid ansökningstillfället av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad
genom beslut i kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 antagna och 2017-1214 § 421 indexreglerade plan- och bygglovstaxan. Faktura kommer att
skickas ut separat.
Att planarbetet bekostas genom planavtal med sökanden.
Att samtliga till detaljplanen tillhörande undersökningar så som exempelvis
geoteknisk undersökning eller trafikutredning med flera erforderliga
undersökningar där sådana krävs bekostas av sökanden.
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Att prioritera planarbetet som nr. 32 under ej pågående planarbeten i den
2021-06-01 föreslagna prioriteringsordningen av detaljplaner med hänsyn till
att planavtal ska ingås före en högre prioritering av arbetet kan ske.
Att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja
detaljplanearbetet när planavtal till fullo har undertecknats
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Att avgiften för planbeskedet fastställs till 11 424 kronor i enlighet med den
vid ansökningstillfället av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad
genom beslut i kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 antagna och 2017-1214 § 421 indexreglerade plan- och bygglovstaxan. Faktura kommer att
skickas ut separat.
Att planarbetet bekostas genom planavtal med sökanden.
Att samtliga till detaljplanen tillhörande undersökningar så som exempelvis
geoteknisk undersökning eller trafikutredning med flera erforderliga
undersökningar där sådana krävs bekostas av sökanden.
Att arbetet bedöms kunna påbörjas under andra halvåret 2021 med ett
standardförfarande under förutsättning att planavtal har ingåtts mellan
parterna. Tiden för planarbetets handläggning bedöms vara upp till ett och ett
halvt år men tidsåtgången kan påverkas av leveranstid för utredningar samt
framtida utredningsbehov som inte kunnat förutses vid planbesked eller
inledande detaljplaneläggning.
Att prioritera planarbetet som nr. 32 under ej pågående planarbeten i den
2021-06-01 föreslagna prioriteringsordningen av detaljplaner med hänsyn till
att planavtal ska ingås före en högre prioritering av arbetet kan ske.
________________
Exp:
Peter Robertsson, planarkitekt
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att bevilja positivt planbesked för detaljplaneläggning för handelsändamål,
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Karossen 6 i Ronneby kommun.
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§ 264

Dnr 2021-000281 214

Sammanfattning
2020-06-17 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att ändra detaljplanen för Gärestad 1:13 m.fl. som fick laga kraft
2019- 01-10. Vid planframtagandet begränsades byggrätterna till 30 %
utifrån kapacitetstaket i en trevägskorsning in till området. Det har visat sig
att marken i området på grund av detta är svårsåld. Förändrade
förutsättningar möjliggör för en ändring av detaljplanen. Samtidigt beslutade
nämnden att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att
detaljplanelägga en utökning av verksamhetsområdet Gärdet i nordlig
riktning längs E22 i enlighet med del av översiktsplanens utvecklingsområde
Ro-14. 2021 03-24 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att slå ihop de
två uppdragen till en plan som drivs med begränsat planförfarande. Efter
samrådet har planen bytt till standardförfarande. Detaljplanen har nu varit
utsänd för granskning under tiden 2021-06-18 till och med 2021-07-02.
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen Blekinge, Lantmäteriet,
Trafikverket, Miljöteknik, Kommunledningsförvaltningen,
Räddningstjänsten, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Teknik-, fritid- och
kulturnämnden och PostNord
Miljöteknik, Miljö- och hälsoskyddsenheten, Teknik-, fritid- och
kulturnämnden och PostNord har inget att erinra mot planförslaget.
Bedömning
Synpunkterna har besvarats i granskningsutlåtandet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag
till detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag
till detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Lova Necksten
(MP).

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i
sin helhet.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Lova Neckstens
(MP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl.
________________
Exp:
Karin Svensson, strategiska utvecklingsenheten
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§ 265

Dnr 2021-000455 214

Sammanfattning
Aktuellt planförslag är en ändring av gällande detaljplan för möjliggöra för
en utökad byggrätt inom fastigheten Bökevik 1:22, ön Flintholmen, som är i
privat ägo.
Planförslaget berör ingen kommunalägd mark eller allmän plats.
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, bedöms inte vara av
kommunal betydelse eller principiell vikt.
Bedömning
Planförslaget är en ändring av gällande detaljplan (Byggnadsplan för
fritidsområde vid Bökevik, plannummer 310, som vann laga kraft 1964-0504).
Planområdet är i gällande detaljplan planlagt för fritidshusområde. Syftet
med aktuellt planförslag är att möjliggöra för en utökad byggrätt inom
fastigheten Bökevik 1:22, ön Flintholmen, för att kunna möjliggöra för ett
ytterligare fritidshus. Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus från början
av 1800-talet och ett fåtal mindre komplementbyggnader (1800-tals bod,
jordkällare och ett tidigare utedass som numera är en bod). Befintligt
fritidshus bedöms inte ha några utpekade kulturvärden som skulle kunna
ställa krav på bestämmelser om varsamhet eller skydd i planförslaget.
Aktuellt planförslag bedöms vara förenligt med syftet i gällande detaljplan,
varvid en ändring av detaljplanens byggrätt för aktuellt område bedöms
motiverat.
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2021-02-24 beslut om positivt
planbesked för ändring av gällande detaljplan. Planarbetet hanteras med
standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Ansökan om
planbesked redovisade initialt ett behov av 200-250 m2 byggrätt. Därefter
ändrades ansökan till 175 m2 vilket också är den version av ansökan som
utgjorde underlag till beslut om planbesked. Under planarbetets gång
bedömdes 200 m2 lämpligt på platsen eftersom en byggrätt på 175 m2 inte
hade tagit hänsyn till befintliga komplementbyggnader på ön. Aktuellt
förslag avviker däremot inte från beslut om positivt planbesked.
Planområdet är i privat ägo, omfattar ca 1,2 ha i storlek och är beläget i
Bökevik i Ronnebys skärgård. Planförslaget överensstämmer med
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Området bedöms ha goda förutsättningar för ett ytterligare fritidshus.
Fastighetsägaren har parkeringsplats och båtplats vid brygga på fastlandet.
För att ta sig till ön nyttjas en roddbåt över en sträcka på 100 meter hav.
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp samt
avfallshantering sommartid. För dagvattenhantering sker enskild lösning
vilket är direktinfiltration i mark. Fastigheten är elförsörjning och
fiberutbyggnad är planerad till hösten 2021. För värme nyttjas kakelugn och
direktverkande el. För det nya fritidshuset planeras luftvärmepump och
eventuellt solceller.
Flintholmen har goda markförhållanden och någon översvämningsrisk
bedöms inte föreligga varken från hav eller skyfall. Det finns inga
omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan och en
miljöbedömning behöver därmed inte göras. Samråd med länsstyrelsen om
undersökning om behov av strategisk miljöbedömning görs i samband med
plansamrådet.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
planförslaget och tillhörande undersökning om behov av strategisk
miljöbedömning för samråd.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
planförslaget och tillhörande undersökning om behov av strategisk
miljöbedömning för samråd.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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kommunens översiktsplan 2035 (antagen av KF 2018-06-20) och berör ingen
kommunal mark eller allmän plats. Planförslaget är inte av kommunal
betydelse eller principiell vikt. Strandskyddet är upphävt i gällande
detaljplan. Planförslaget bedöms inte försvåra barns möjlighet att nyttja
området.
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner planförslaget och tillhörande undersökning om
behov av strategisk miljöbedömning för samråd.
________________
Exp:

Visma Addo ID-nummer : fbfb698e-8851-434c-9584-76ab3bd5ee26

Felicia Zittorin, strategiska utvecklingsenheten
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§ 266

Dnr 2021-000360 101

Sammanfattning
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-19 § 137
Under ett antal år har nämnden givit uppdrag till förvaltningen.
En överblick av dessa uppdrag finns redovisade i en lista som dragit ut från
Stratsys, se underlag.
2020-08-19 § 193 beslutade miljö- och byggnadsnämnden enligt följande (i
beslutets punkt 4):
”4. Att listan över uppdragen ska presenteras och följas upp av nämnden vid
varje tertial och bokslut.”
Förvaltningen redovisar nu därför samtliga uppdrag som finns listade, med
tillhörande beskrivningar i tertial 1.

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta:
Att godkänna redovisningen av uppdragen från miljö- och byggnadsnämnden
till miljö- och byggnadsförvaltningen.
Att listan uppdateras så att de uppdrag som är klara arkiveras och att de uppdrag
som tidigare var riktade till planenheten från miljö- och byggnadsnämnden
betraktas som avslutade av miljö- och byggnadsnämnden. Att översända till
kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen de uppdrag som tidigare
var riktade till planenheten för eget ställningstagande angående uppdragens
slutförande eller avrapportering till kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-05-19
och byggnadsnämnden beslutar:
1. Att godkänna redovisningen av uppdragen från miljö- och
byggnadsnämnden till miljö- och byggnadsförvaltningen.
2. Att listan uppdateras så att de uppdrag som är klara arkiveras och att de
uppdrag som tidigare var riktade till planenheten från miljö- och
byggnadsnämnden betraktas som avslutade av miljö- och byggnadsnämnden.
3. Att översända till kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen de
uppdrag som tidigare var riktade till planenheten för eget ställningstagande
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angående uppdragens slutförande eller avrapportering till kommunstyrelsen.
4. Att uppdraget § 193/2020 punkt 4 ska markeras som klart samt att
förvaltningen får i uppdrag att se över vilka uppdrag som förvaltningen
mäktar med inom tidsramen och vad som måste skjutas fram samt om något
uppdrag är inaktuellt. Om uppdrag ska skjutas fram bör förvaltningen ge
av uppdraget tas sedan upp för beslut i nämnden.
5. Att uppdraget i § 340/2020 ska markeras som avslutat i Stratsys.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Arbetsutskottets beslut 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera ärendet
till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 267

Dnr 2021-000423 001

Sammanfattning
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-16 § 170
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-04 § 46 att överföra ansvaret för
utarbetande av detaljplaner från miljö- och byggnadsnämnden till
kommunstyrelsen. Vården av de allmänna handlingar som härrörs till samma
verksamhet bör därför övertas av kommunstyrelsen. Enligt arkivlagen § 15
krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska
kunna avhända sig allmänna handlingar.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar som tillhör pågående
ärenden från miljö- och byggnadsnämnden och deras detaljplanearbete
överlämnas till kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar som tillhör pågående
ärenden från miljö- och byggnadsnämnden och deras detaljplanearbete
överlämnas till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar som tillhör pågående
ärenden från miljö- och byggnadsnämnden och deras detaljplanearbete
överlämnas till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna
handlingar som tillhör pågående ärenden från miljö- och byggnadsnämnden
och deras detaljplanearbete överlämnas till kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Visma Addo ID-nummer : fbfb698e-8851-434c-9584-76ab3bd5ee26

Kommunfullmäktige
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§ 268

Dnr 2021-000424 000

Sammanfattning
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-16 § 171
Kommunfullmäktige har gett samtliga förvaltningar i uppdrag att ta fram
förslag på tjänstegarantier inom respektive verksamhetsområde.
I april 2019 beslutade miljö- och byggnadsnämnden (MBN § 103/2019) om
tjänstegarantier för miljö- och byggnadsnämnden/miljö- och
byggnadsförvaltningen. Nämndens beslut presenterades i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 21/10-2019. Genom § 411/2019 beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera miljö- och
byggnadsnämndens förslag till tjänstegarantier med motiveringen att det i
ärendet kompletteras/tydliggörs vilka konkreta konsekvenser som uppstår i
de fall tjänstegarantierna inte uppfylls.
I juni 2020 lyfte miljö- och byggnadsförvaltningen ett nytt förslag om
tjänstegarantier till miljö- och byggnadsnämnden. Skillnaden från det första
förslaget på tjänstegarantier var att tjänstegarantin för avlopp hade bearbetats
och bedömdes vara mer relevant för sökanden och att 2 olika alternativ om
konsekvenser fanns med. Genom beslut § 159/2020 antog miljö- och
byggnadsnämnden det nya förslaget om tjänstegarantier. Beslutet om
tjänstegarantier presenterades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10/82020. Genom beslut § 282/2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott
att återremittera ärendet på nytt till miljö- och byggnadsnämnden med
hänvisning till att man förordade det alternativ som benämnts alternativ 2.
I september 2020 tog miljö- och byggnadsnämnden ett nytt beslut om
tjänstegarantier (MBN § 236/2020). Beslutet innehöll det gamla förslaget på
tjänstegaranti för avlopp från 2019 och inte det nya, bearbetade förslaget
som förvaltningen presenterade i juni 2020. Varken nämndens beslut eller
kommunfullmäktiges beslut (KF § 290/2020) har nått personal på miljö- och
hälsoskyddsenheten som skulle arbeta med implementering av
tjänstegarantier. Diskrepansen i beslutade tjänstegarantier har då först
upptäckts i februari 2021 av personal som arbetar med enskilda avlopp.
Personalen på miljö- och hälsoskyddsenheten som berördes av
kommunfullmäktiges beslut (daterat 2020-11-26) om tjänstegarantier hade
2021-02-09 informerats om det via epost och interna möten.
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Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godta följande
ändringar av miljö- och byggnadsnämndens tjänstegarantier:

”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller
anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för
bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar
diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.”
med följande tjänstegaranti:
Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska
den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10
arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och
byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och
byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15
arbetsdagar) från att ansökan diarieförts.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås också att föreslå kommunstyrelsens
arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna följande tillägg:
Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det
kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då
bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst.
MBN beslutar att tjänstegarantierna inte gäller under semesterperioden dvs.
mellan den 1 juni och den 31 augusti.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att godta följande ändringar av miljö- och
byggnadsnämndens tjänstegarantier:
- ersätta nedan angiven tjänstegaranti gällande enskilda avlopp (KF §
290/2020)
”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller
anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för
bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar
diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.”
med följande tjänstegaranti:
Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska
den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10
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arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och
byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och
byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15
arbetsdagar) från att ansökan diarieförts.

Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det
kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då
bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst.
Tjänstegarantierna gäller inte under semesterperioden dvs. mellan den 1 juni
och den 31 augusti.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godta följande ändringar av miljö- och
byggnadsnämndens tjänstegarantier:
- ersätta nedan angiven tjänstegaranti gällande enskilda avlopp (KF §
290/2020)
”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller
anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för
bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar
diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.”
med följande tjänstegaranti:
Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska
den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10
arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och
byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och
byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15
arbetsdagar) från att ansökan diarieförts.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna följande tillägg:
Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det
kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då
bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst.
Tjänstegarantierna gäller inte under semesterperioden dvs. mellan den 1
juni och den 31 augusti.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

- ersätta nedan angiven tjänstegaranti gällande enskilda avlopp (KF §
290/2020)
”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller
anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för
bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar
diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.”
med följande tjänstegaranti:
Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska
den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10
arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och
byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och
byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15
arbetsdagar) från att ansökan diarieförts.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
följande tillägg:
Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det
kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då
bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst.
Tjänstegarantierna gäller inte under semesterperioden dvs. mellan den 1
juni och den 31 augusti.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 269

Dnr 2021-000425 003

Sammanfattning
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-16 § 174
Krisledningsnämnden fattade beslut 2020-12-11 § 41 om att inte ta ut några
avgifter eller taxor för livsmedelstillsyn, alkoholtillstånd, tobakstillsyn,
utskänkningstillsyn eller andra tillsynskostnader som berör socialnämnden
och miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun för 2021. Därefter har
fråga uppkommit om krisledningsnämnden varit behörigt beslutsorgan att
fatta ifrågavarande beslut. Miljö- och byggnadsnämnden gav vid
nämndsammanträde den 19 maj 2021 förvaltningen i uppdrag att utreda om
krisledningsnämndens beslut är tillräckligt eller om det krävs att ett ärende
initieras för att säkerställa avgiftsfrihet enligt krisledningsnämndens beslut.
Förvaltningen gör bedömningen att krisledningsnämndens beslut sannolikt
inte är lagligen grundat och att ett ärende därför bör initieras i syfte att
kommunfullmäktige slutligen beslutar i ärendet. För att komma till rätta med
den osäkerhet som vidlåder krisledningsnämndens beslut såvitt avser miljöoch byggnadsnämndens verksamhet och i syfte att krisledningsnämndens
beslut så långt möjligt ska få genomslagskraft anser miljö- och
byggnadsnämnden att kommunfullmäktige så långt juridiskt möjligt ska fatta
ett med krisledningsnämnden likalydande beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att beslut fattas om att för 2021 inte ta
ut några avgifter eller taxor för tillsynsåtgärder inom miljö- och
byggnadsnämndens verksamhetsområde med undantag för obligatoriska
avgifter för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen och lagen om foder och
animaliska biprodukter.
I syfte att krisledningsnämndens beslut så långt möjligt får genomslagskraft
anser miljö- och byggnadsnämnden att kommunfullmäktiga bör fatta beslut
som äger tillämpning från den 1 januari 2021 till och med den 31 december
2021. Det finns i 2 kap. 4 § kommunallagen ett förbud mot att besluta med
tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Förevarande beslut är
emellertid inte till nackdel för medlem och hindrar därför inte att beslutet
gäller från och med den 1 januari 2021.
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Beslut om taxor, avgifter eller motsvarande pålagor bedöms generellt vara av
sådan principiell beskaffenhet att endast kommunfullmäktige äger rätt att
besluta (se 5 kap. 1 § kommunallagen, främst punkterna 1 och 2). Det
ankommer på vederbörande nämnd att på grundval av vad
kommunfullmäktige beslutat fastställa avgiften. I sammanhanget kan det
förekomma att kommunfullmäktige beslutat att nämnden under vissa givna
förhållanden äger rätt att sätta ned avgiften eller i övrigt justera avgiften. Inte
sällan uttrycks det på sätt att nämnden i det enskilda fallet äger rätt att beakta
vissa förhållanden. Det förekommer också att detta uttrycks i än mer
allmänna ordalag som då kan uppfattas som en generell rätt för nämnden
besluta om nedsättning eller justering av avgifterna.
I taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, strålskyddslagen, lag om
tobak och liknande produkter m.fl. lagstiftningar som antogs av
kommunfullmäktige genom beslut 2020-11-26 § 291 återfinns bestämmelser
om nedsättning av taxa. Enligt 4 § får beslut om avgift eller om nedsättning
eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och byggnadsnämnden som
också är ansvarig för handläggningen av den ansökan, den anmälan eller den
tillsyn som medför avgiftsskyldighet. Vidare framgår enligt 24 a § att
avgiften får sättas ned eller efterskänkas i det enskilda fallet om det finns
särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd tid och övriga omständigheter.
Även om bestämmelserna i taxan för nedsättning av avgifter skiljer sig åt
något så ger de uttryck för att vara avsedda att läggas till grund för
tillämpning i enskilda fall. Om bestämmelserna i taxan trots allt skulle ges
innebörden att nämnden haft en mer generell rätt att besluta om nedsättning
av avgifter måste även följande beaktas. Vad som anges i taxan om
nämndens rätt att sätta ned avgifter har självständig rättslig betydelse endast
så länge som bestämmelserna inte går utöver vad som följer av 5 kap. 1 §
kommunallagen.
I avsaknad av kommunfullmäktige angivna ramar och riktlinjer för den
nedsättning av avgifter som krisledningsnämnden beslutade om och med
anledning av att avgifterna torde utgöra en fråga av inte obetydlig principiell
och ekonomisk betydelse finns det anledning att ifrågasätta giltigheten av
krisledningsnämndens beslut (jfr. RÅ 1994:72). För att säkerställa
avgiftsfrihet enligt krisledningsnämndens beslut bör istället
kommunfullmäktige fatta motsvarande beslut med tillbakaverkande kraft.
I sammanhanget bör också nämnas att det kan ifrågasättas om de beslut om
nedsättning av avgifter som miljö- och byggnadsnämnden fattat med
anledning av krisledningsnämndens beslut utgör s.k. gynnande beslut enligt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : fbfb698e-8851-434c-9584-76ab3bd5ee26

Bedömning
Har rätt beslutsorgan fattat beslutet - bör nytt beslut fattas?

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-07

75(144)

Kommunstyrelsen

37 § förvaltningslagen. Gynnande beslut får som huvudregel inte ändras till
nackdel för den enskilde av den instans som meddelat beslutet. Enligt bl.a.
lagkommentaren till bestämmelsen rör det sig trots nedsättningen inte om
gynnande beslut eftersom det i grund och botten rör sig om ett betungande
beslut. Ett betungande beslut kan, och bör nog, ändras till nackdel för den
enskilde om det framkommer att det fattats utan laglig grund. Även det
sagda motiverar att kommunfullmäktige beslutar i ärendet.
Beträffande avgifter för livsmedelskontroll så regleras dessa av EU:s
kontrollförordning (2017/625). I kontrollförordningen används två begrepp,
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, för att beskriva den
myndighetsutövning som utförs. Den offentliga kontrollen avser den
verksamhet som utförs för att verifiera att aktörerna efterlever
kontrollförordningen. Med annan offentlig verksamhet avses annan offentlig
verksamhet än offentlig kontroll och som utförs av kontrollmyndigheterna.
Av artiklarna 79 och 82 i kontrollförordningen framgår att
kontrollmyndigheten ska ta ut avgifter för offentlig kontroll.
Kontrollförordningen medger vissa begränsade avgiftsreduktioner i
artiklarna 79.3 och 79.4. Nämnda artiklar lämnar dock inget utrymme för att
beakta skäl som kan relateras till pandemin och kan således inte läggas till
grund för avgiftsreduktion.
Det föreligger enligt kontrollförordningen inte någon skyldighet att ta ut
avgifter för annan offentlig verksamhet. Exempelvis bör vissa
registreringsavgifter och avgifter för utfärdande av vissa handelsdokument
kunna avgiftsbefrias enligt kontrollförordningen. Däremot framgår av artikel
80 att medlemsstaterna under vissa förutsättningar får ta ut andra avgifter
eller pålagor för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet än vad
som framgår av artikel 79.
Enligt 4 § förordning 2021:176 om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska en behörig myndighets och en
kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 § täckas av
avgifter. Av bestämmelsen följer alltså en skyldighet att ta ut avgifter såväl
för offentlig kontroll som för annan offentlig verksamhet. Enligt 6 §
fastställs avgiften av den kommunala nämnd som utför kontrollen på
grundval av taxa som kommunfullmäktige bestämmer.
Det bör dock noteras att ovan nämnda förordning trädde i kraft den 1 april
2021. Dessförinnan gällde istället förordning 2006:666 om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksavgifter. Enligt
sistnämnda förordning, vilken alltså upphävdes den 1 april 2021, gällde
istället enligt dess 3 § att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig
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kontroll av livsmedel skulle täckas av en årlig avgift. Enligt 6 § i den äldre
förordningen fastställs avgiften av den kommunala nämnd som utför
kontrollen på grundval av taxa som kommunfullmäktige bestämmer.
Av övergångsbestämmelserna till förordning 2021:176 framgår emellertid av
punkten 4 att bestämmelserna om årlig avgift i den upphävda förordningen
får tillämpas till utgången av 2023. Den årliga avgiften får då även omfatta
kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att kommunfullmäktige inte äger rätt
att besluta om generell avgiftsbefrielse för livsmedelskontrollen då det är
obligatoriskt att ta ut avgifter för offentlig kontroll. Däremot äger
kommunfullmäktige rätt att besluta om avgiftsbefrielse för avgifter och
pålagor som inte hänför sig till offentlig kontroll, d.v.s. annan offentlig
verksamhet.
Avgifter för foder och animaliska biprodukter
I likhet med vad som gäller för de avgifter som utgår för livsmedelskontroll
så regleras även avgifterna för kontrollen av foder och animaliska
biprodukter av EU:s kontrollförordning (2017/625). Distinktionen mellan
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet gäller alltså även i detta
sammanhang.
Enligt 3 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder
och animaliska biprodukter som upphör att gälla den 1 januari 2022 stadgas
att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll ska täckas av en
årlig avgift. Enligt 3 § i förordningen som träder i kraft den 1 januari 2022
gäller istället, på motsvarande sätt som för livsmedelskontrollen, att det även
är obligatoriskt att ta ut avgift för annan offentlig verksamhet. Vidare
framgår av punkten 2 i övergångsbestämmelserna att äldre föreskrifter om
årlig avgift i 3 § gäller till utgången av 2023 för offentlig kontroll enligt 13
och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter för
verksamheter som inte dessförinnan övergått till efterhandsdebitering enligt
förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter.
Av det ovan sagda följer att kommunfullmäktige äger rätt att besluta om att
inte ta ut avgifter för annan offentlig verksamhet.
Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn
För verksamheter som omfattas av tillsyn enligt miljöbalken finns det inte
något uttryckligt krav på att avgifter ska tas ut. Enligt 27 kap. 1 §
miljöbalken får en kommun ta ut avgifter bl.a. för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken. En avgiftsbefrielse står visserligen i strid mot den i miljöbalken

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : fbfb698e-8851-434c-9584-76ab3bd5ee26

¨

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-07

77(144)

Kommunstyrelsen

centrala principen om att förorenaren betalar (polluter pays principle), men
det finns inte något uttryckligt hinder mot att kommunfullmäktige beslutar
att avgiftsbefria tillsynen enligt miljöbalken. Således äger
kommunfullmäktige rätt att beslut om avgiftsfrihet.
Enligt 8 kap. 2 § lag (2018) om tobak och liknande produkter får en kommun
ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning
enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning
enligt 5 kap. 15 §. Således äger kommunfullmäktige rätt att beslut om
avgiftsfrihet.
Strålskyddslagen
Med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslag (2018:396) och 8 kap. 14 §
strålskyddsförordning (2018:506) får en kommun meddela föreskrifter om
avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. Eftersom det
inte är obligatoriskt för kommunen att besluta om avgifter äger
kommunfullmäktige rätt att besluta om avgiftsfrihet.
Handel med vissa receptfria läkemedel
Enligt 23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får en
kommun för sin kontroll enligt lagen ta ut en avgift av den som bedriver
detaljhandel. Eftersom det inte är obligatoriskt för kommunen att besluta om
avgifter äger kommunfullmäktige rätt att besluta om avgiftsfrihet.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021 inte
ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som berör miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn enligt miljöbalk
(1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av ovanstående
författningar eller med anledning av EU-förordningar inom författningarnas
tillämpningsområden och
att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej heller ta
ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte bestämmelser
meddelade med stöd av nämnda författningar eller med anledning av EUförordningar inom författningarnas tillämpningsområden samt
att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda
avgifter.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S).

att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021 inte
ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som berör miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn enligt miljöbalk
(1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av ovanstående
författningar eller med anledning av EU-förordningar inom författningarnas
tillämpningsområden och
att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej heller ta
ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte bestämmelser
meddelade med stöd av nämnda författningar eller med anledning av EUförordningar inom författningarnas tillämpningsområden samt
att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda
avgifter.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige:
1. att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december
2021 inte ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som
berör miljö- och byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn
enligt miljöbalk (1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av
ovanstående författningar eller med anledning av EU-förordningar
inom författningarnas tillämpningsområden och
2. att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej
heller ta ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte
bestämmelser meddelade med stöd av nämnda författningar eller med
anledning av EU-förordningar inom författningarnas
tillämpningsområden samt
3. att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för
oförutsedda avgifter.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

1. att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december
2021 inte ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som
berör miljö- och byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn
enligt miljöbalk (1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av
ovanstående författningar eller med anledning av EU-förordningar
inom författningarnas tillämpningsområden och
2. att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej
heller ta ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte
bestämmelser meddelade med stöd av nämnda författningar eller med
anledning av EU-förordningar inom författningarnas
tillämpningsområden samt
3. att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för
oförutsedda avgifter.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 270

Dnr 2021-000224 101

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut av den 4 mars 2021, § 49, dnr KS 2020/669
”Markanvisningsavtal för del av Hjortsberga 4:73” har överklagats av Sune
Håkansson. Överklagandet handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö, mål nr.
1329-21.
Undertecknad kommunjurist har yttrat sig över laglighetsprövningen den 27
maj 2021 och har yrkat att överklagan ska avslås.
Yttrandet har lämnats med stöd av p. 1.5 i kommunstyrelsens
delegationsordning och kommunstyrelsen ska besluta om yttrandet ska
vidhållas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att
fastställa kommunjuristen yttrande den 27 maj 2021 som har lämnats in till
Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 1329-21.
Arbetsutskottets beslut 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa
kommunjuristen yttrande den 27 maj 2021 som har lämnats in till
Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 1329-21.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunjuristen yttrande den 27 maj 2021 som
har lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 1329-21.
________________
Exp:
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§ 271

Dnr 2021-000404 101

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut av den 27 maj 2021, § 136, dnr KS 2021/226
”Ansökan köp av mark till Sjölejonet 1 från Risatorp 1:10”, har överklagats
av Lova Necksten. Överklagandet handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö,
mål nr. 2277-21.
Undertecknad kommunjurist har yttrat sig över inhibitionsyrkandet samt
laglighetsprövningen den 17 juni respektive 22 juli 2021 och yrkat att
överklagan ska avslås.
Förvaltningsrätten i Växjö avslog yrkandet om inhibition den 2 juli 2021
genom ett interimistiskt beslut.
Yttrandena har lämnats med stöd av p. 1.5 i kommunstyrelsens
delegationsordning och kommunstyrelsen ska besluta om yttrandena ska
vidhållas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa
kommunjuristen yttranden den 17 juni respektive den 22 juli 2021 som har
lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 2277-21.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa
kommunjuristen yttranden den 17 juni respektive den 22 juli 2021 som har
lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 2277-21.
Jäv
Lova Necksten (MP) och Willy Persson (KD) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
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Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunjuristens yttranden den 17 juni
respektive den 22 juli 2021 som har lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö
i mål nr. 2277-21.
Deltar inte i beslutet
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i
beslutet.
________________
Exp:
Julia Brorsson, kommunjurist
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§ 272

Dnr 2020-000623 101

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2020, § 264, dnr KS 2020/242,
"Tolkning av arvodesbestämmelser - Förtroendevald som erhåller begränsat
årsarvode (kap.2 i bestämmelse om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda)." har överklagats av Ola Robertsson. Förvaltningsrätten i
Växjö meddelade den 14 juni 2021 dom i målet, nr 5488-20, och överklagan
bifölls.
Kommunen överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten. För att
kammarrätten ska pröva överklagan behöver de först meddela
prövningstillstånd.
Kommunjuristen har överklagat domen inom överklagandetiden enligt punkt
1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att
inkomma med yttrande till 17 september 2021. Kommunstyrelsen ska
besluta om överklagandet ska vidhållas samt fatta beslut om yttrandet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga
Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr. 5488-20 samt att avge yttrande till
kammarrätten enligt kommunjuristens förslag.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga
Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr. 5488-20 samt att avge yttrande till
kammarrätten enligt kommunjuristens förslag.
Jäv
Ola Robertsson (S) och Malin Månsson (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V).
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen överklagar Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr. 548820 samt avger yttrande till kammarrätten enligt kommunjuristens förslag.
________________
Exp:
Julia Brorsson, kommunjurist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : fbfb698e-8851-434c-9584-76ab3bd5ee26

Yrkanden
Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-07

86(144)

Kommunstyrelsen

§ 273

Dnr 2020-000632 101

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2020, § 264, dnr KS 2020/242,
"Tolkning av arvodesbestämmelser - Förtroendevald som erhåller begränsat
årsarvode (kap.2 i bestämmelse om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda)." har överklagats av Malin Månsson. Förvaltningsrätten i
Växjö meddelade den 14 juni 2021 dom i målet, nr 5500-20, och överklagan
bifölls.
Kommunen överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten. För att
kammarrätten ska pröva överklagan behöver de först meddela
prövningstillstånd.
Kommunjuristen har överklagat domen inom överklagandetiden enligt punkt
1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att
inkomma med yttrande till 17 september 2021. Kommunstyrelsen ska
besluta om överklagandet ska vidhållas samt fatta beslut om yttrandet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga
Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr. 5500-20 samt att avge yttrande till
kammarrätten enligt kommunjuristens förslag.
Jäv
Ola Robertsson (S) och Malin Månsson (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr. . 5500-20 samt
avger yttrande till kammarrätten enligt kommunjuristens förslag.
________________
Exp:
Julia Brorsson, kommunjurist
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§ 274

Dnr 2021-000103 269

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge har den 16 juni 2021 fattat beslut om utvidgat
strandskydd för Ronneby kommuns kust och skärgård. Kommunen har
tidigare i år lämnat synpunkter på förslaget men beslutet fattades i enlighet
med det utskickade förslaget.
Ärendet har pågått i flera år och kommunen har tidigare överklagat
Länsstyrelsens beslut. Besluten har dock tidigare upphävts på formella
grunder och regeringen har därmed inte prövat kommunens yrkanden och
invändningar i sak.
Kommunjuristen har överklagat beslutet inom överklagandetiden enligt
punkt 1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att
inkomma med yttrande till 17 september 2021. Kommunstyrelsen ska
besluta om överklagandet ska vidhållas samt fatta beslut om yttrandet.
Bedömning
Länsstyrelsen i Blekinge län har i förordnande, publicerat den 23 november
2020, förelagt ägare och innehavare av särskild rätt till marken att yttra sig
över länsstyrelsens beslutsförslag avseende utvidgat strandskydd för
Ronneby kommun. Kommunen lämnade ett yttrande under våren 2021.
Ärendet har pågått under flera år och senast under år 2018 lämnade
kommunen ett yttrande. Förslaget år 2018 var i sak detsamma som det beslut
om utvidgat strandskydd för Ronneby kommuns kust och skärgård som
länsstyrelsen fattade den 4 november 2014. Beslutet överklagades av bl. a.
kommunen till regeringen som den 26 november 2015 upphävde
länsstyrelsens beslut och lämnade ärendet åter till länsstyrelsen för ny
behandling. Som skäl angavs att länsstyrelsen inte delgivit sitt föreläggande
om yttrande över beslutsförslaget på rätt sätt. Länsstyrelsen fattade den 4 maj
2016 ett nytt beslut om utvidgat strandskydd för Ronneby kommun. Beslutet
var frånsett mindre justeringar likalydande med det ursprungliga beslutet.
Kommunen m. fl. överklagade beslutet. Regeringen konstaterade i beslut den
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Kommunen har inför såväl det ursprungliga som de förnyade besluten om
utvidgat strandskydd vid upprepade tillfällen lämnat synpunkter på
länsstyrelsens beslutsförslag. Vidare har kommunen vid två tidigare tillfällen
överklagat besluten. Genom att båda besluten upphävts på formella grunder
har dock regeringen inte prövat kommunens yrkanden och invändningar i
sak.
Föreslaget överklagande är till stora delar identiskt med det yttrande som
kommunen lämnade till Länsstyrelsen tidigare i våras för att
Miljödepartementet nu ska överpröva Länsstyrelsens beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga
Länsstyrelsen i Blekinges beslut den 16 juni 2021, dnr 511-786-18 samt att
avge yttrande till Miljödepartementet enligt kommunjuristens förslag.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga
Länsstyrelsen i Blekinges beslut den 16 juni 2021, dnr 511-786-18 samt att
avge yttrande till Miljödepartementet enligt kommunjuristens förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S)
och Lova Necksten.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Pettersson (S) och Lova Necksten (MP) yrkar på att inte överklaga
Länsstyrelsen i Blekinges beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens eget
yrkande.
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beslutet inte heller denna gång uppfyllde formkraven för en korrekt
delgivning. På grund härav beslutade regeringen att upphäva länsstyrelsens
beslut av den 4 maj 2016 och lämna ärendet åter till länsstyrelsen för fortsatt
handläggning.
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Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifall arbetsutskottets förslag röstar ja.

Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges, elva (11) ja-röster
och sex (6) nej-röster varefter ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Namn

Ja

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Magnus Persson (M)

X

Kenneth Michaelsson (C)

X

Silke Jakob (C)*

X

Roger Gardell (L)

X

Nej

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Malin Månsson (S)

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson (SD)

X

Tony Holgersson (SD)*

X

Gina Hellberg Johansson (SD)

X

Tony Holgersson (SD)*

X

Totalt

11

6

Utdragsbestyrkande

Avstår

Visma Addo ID-nummer : fbfb698e-8851-434c-9584-76ab3bd5ee26

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) och Lova Neckstens (MP)
förslag röstar nej.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Länsstyrelsen i Blekinges beslut
den 16 juni 2021, dnr 511-786-18 samt att avge yttrande till
Miljödepartementet enligt kommunjuristens förslag.
________________
Exp:

Justerandes sign
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Julia Brorsson, kommunjurist

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-07

92(144)

Kommunstyrelsen

§ 275

Dnr 2021-000377 047

Sammanfattning
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-05-26 § 81
Förvaltningen ämnar söka följande stimulansmedel:
* Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 609 299 kr
* Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom, 2 199 900 kr
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, 14 455 714 kr

Bedömning
Förvaltningen ämnar söka följande stimulansmedel:
* Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 609 299 kr
* Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom, 2 199 900 kr
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, 14 455 714 kr.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om att de
godkänner att vård- och omsorgsnämnden söker dessa stimulansmedel.
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-05-26
Vård- och omsorgsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om att godkänna
att vård- och omsorgsnämnden söker dessa stimulansmedel.
Arbetsutskottets beslut 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
vård- och omsorgsnämndens hemställan.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stimulansmedel Vård- och omsorgsnämnden
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsnämndens hemställan.
________________
Exp:
Vård- och omsorgsnämnden
Visma Addo ID-nummer : fbfb698e-8851-434c-9584-76ab3bd5ee26

Maria Appelskog, vård-och omsorgsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 276

Dnr 2021-000382 042

Sammanfattning
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-5-26 § 77
Förvaltningschef Maria Appelskog, ekonom Jane Wennerdahl Nilsson och
verksamhetscheferna Maria Sevestedt, Anna-Karin Åkesson redovisar
resultaträkningen för tertial 1,T1.

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-05-26
Vård- och omsorgsnämnden beslutar;





Att trots budgeterad ökning av köp för hemtjänsttimmar på ca 4 miljoner
för 2021, prognostiseras nu ett underskott på 19.7 miljoner kronor och
hemställer därmed till kommunfullmäktige om tilläggsäskande på 19,7
miljoner kronor.
Att ge verksamheten i uppdrag att återkomma med skarpa
besparingsförslag inklusive risk- och konsekvensanalys till nämndens
sammanträde i juni.
Att noterar Tertial 1 rapporten till protokollet.

Arbetsutskottets beslut 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå begäran om tilläggsäskande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tilläggsäskande - Vård- och omsorgsnämnden
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå begäran om
tilläggsäskande.
________________
Exp:
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 277

Dnr 2021-000397 000

Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-05-18 § 110
Tekniska förvaltningen har inom ramen för vårt målarbete (Agenda 2030)
valt att tillsammans med Länsstyrelsen och andra intressenter såsom
biodlarföreningar, ornitologer mm starta ett LONA-projekt ”Biologisk
mångfald och pollination”. LONA-medel har sökts och beviljats för 20212023.
Bedömning
Teknik, -Fritid och Kulturförvaltningen informeras att arbete som startade
2020 nu övergår i en mer omfattande fas med fler intressenter. I starten var
det endast Parkenheten som arbetade med detta.
Förslag till beslut
Teknik, - Fritid och Kulturförvaltningen föreslås godkänna denna
avrapportering inom målarbetet och föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott
att föreslå Kommunstyrelsen att göra likaledes.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-05-18
Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner avrapporteringen samt föreslår
kommunstyrelsen att göra detsamma.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
avrapporteringen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Gardell (L), Willy Persson (KD) och Ola Robertsson
(S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information LONA
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Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
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Teknik-fritid- och kulturnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 278

Dnr 2021-000395 266

Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-05-18 § 108
Ronneby kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en
hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas
miljövärden och, om möjligt, ännu större hänsyn till sociala värden.
Skogsbruket ska ske på ett sådant sätt att man inte äventyrar de framtida
möjligheterna till en god ekonomisk avkastning från virkesproduktionen
eller till en god miljö för kommuninnevånarna. Vår nuvarande strategi togs
fram 2013 och har därför nu reviderats. Gulmarkerat text har helt eller delvis
skrivits om efter de förhållanden som är idag 2021. Skogsstrategi bygger på
Ronneby kommuns Skogsbruksplan som årligen uppdateras.
Förslag till beslut
Teknik, -Fritid och Kulturförvaltar beslutar att föreslå Kommunstyrelsen
arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att antaga den reviderade skogsstrategin och fastställa den.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-05-18
Teknik-fritid-och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta den reviderade skogsstrategin och fastställa den.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Lova Necksten (MP), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Nicolas
Westrup (SD).
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Anta den reviderade skogsstrategin och fastställa den.
2. Ge teknik-fritid- och kulturnämnden tillsammans med mark- och
exploateringsenheten i uppdrag att utreda och presentera ett förslag
på hur och vart beslut om reservat inom kommunen ska fattas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fastställande av skogsstrategi
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Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg:
En tredje punkt läggs till under rubriken ”demokrati och
delaktighet” med lydelsen ”I enlighet med certifieringen
SFC ska samråd ske med berörda intressenter”.

Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Lova Neckstens
(MP) tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta den reviderade skogsstrategin och fastställa den med tillägget
att en tredje punkt läggs till under rubriken ”demokrati och
delaktighet” med lydelsen ”I enlighet med certifieringen SFC ska
samråd ske med berörda intressenter”.
2. Ge teknik-fritid- och kulturnämnden tillsammans med mark- och
exploateringsenheten i uppdrag att utreda och presentera ett förslag
på hur och vart beslut om reservat inom kommunen ska fattas.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 279

Dnr 2021-000457 001

Sammanfattning
I tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll har
kommunstyrelsen att i september varje år fastställa riskområden som särskilt
bör beaktas i kommunens arbete med internkontrollplaner. Syftet med att
kommunstyrelsen fastställer gemensamma riskområden för nämnder och
bolagsstyrelser att beakta och analysera är att ge styrning och input i arbetet
med intern kontroll. Uppdraget till nämnder och bolagsstyrelser är att utifrån
riskområden se över risker i sin verksamhet med utgångspunkterna
sannolikhet och konsekvens. Nämnder och bolagsstyrelser är dock fria att
analysera även andra riskområden som ska gälla just för den egna nämnden
eller bolagsstyrelsen och ta med dessa i sina internkontrollplaner.
Kommunövergripande riskområden beslutade inför 2021
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde i november 2021 att
nedanriskområden särskilt ska beaktas av nämnder och bolagsstyrelser i
arbetet med internkontrollplanerna.









Bemanning och kompetens
Ekonomi
Styrning
Arbetsmiljö
IT-system
Processer och rutiner
Post- och dokumenthantering
Introduktion av ny personal

Inför 2021 kompletterades de kommunkoncernövergripande
riskområdena enligt följande:



Justerandes sign

Styrning - Med särskilt fokus på hur kända styrdokumenten är samt
vilken roll de spelar i genomförande av verksamheten
Processer och rutiner- Med särskilt fokus på bisysslor, anmälan av
och hantering av dessa

Utdragsbestyrkande
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Fastställande av riskområden som särskilt bör beaktas
under 2022
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Processer och rutiner - Med särskilt fokus på hantering av
anställning av närstående

Riskområden med särskilt fokus bedöms utifrån gällande modell för
riskanalys på samma sätt som för övriga risker

De beslutade riskområdena är övergripande och kan med fördel användas
över tid för systematik och spårbarhet i uppföljningen. Finner
kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsen att det är relevant
med ett särskilt fokus inom något område kan detta läggas till vid den årliga
revideringen.
Förslag till riskområden med särskilt fokus 2022
 Arbetsmiljö-med särskilt fokus på hemarbete och dess påverkan
på medarbetaren
 Processer och rutiner- med särskilt fokus på levererade
tjänster vid en fortsatt pandemi eller annan omfattande
krissituation
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att anta förslaget till gemensamma riskområden, med
tillägg av specifika fokusområden, och ge nämnder och bolagsstyrelser att
utifrån dessa riskområden analysera risker inom sin verksamhet.
Riskområden med särskilt fokus bedöms utifrån gällande modell för
riskanalys på samma sätt som för övriga risker.
Arbetsutskottets beslut 2021-0+8-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget
till gemensamma riskområden, med tillägg av specifika fokusområden, och
ge nämnder och bolagsstyrelser att utifrån dessa riskområden analysera
risker inom sin verksamhet. Riskområden med särskilt fokus bedöms utifrån
gällande modell för riskanalys på samma sätt som för övriga risker.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
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Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till gemensamma riskområden, med tillägg
av specifika fokusområden, och ge nämnder och bolagsstyrelser att utifrån
dessa riskområden analysera risker inom sin verksamhet. Riskområden med
särskilt fokus bedöms utifrån gällande modell för riskanalys på samma sätt
som för övriga risker.
Exp:
Nämnder och bolag
Kommundirektören
Utvecklingschef, enheten för strategisk samhällsutveckling
Verksamhetsutvecklare, enheten för strategisk samhällsutveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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________________
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§ 280

Dnr 2018-000516 019

Landsbygdspolitiskt program, utvärdering och nytt

Sammanfattning
Kommunens landsbygdspolitiska program är över 10 år gammalt. I enlighet med
beslut i Kommunfullmäktige 2018-11-29 har ett förslag på nytt program har tagits
fram. Förslaget har skickats ut på remiss och synpunkter har kommit in under våren
2021.
Parallellt med detta har ett förslag på ny kommunal serviceplan för Ronneby
kommun tagits fram i samverkan med Region Blekinge och övriga
Blekingekommuner. Den kommunala serviceplanen innehåller också
ställningstaganden som har bäring på landsbygdernas utveckling och har också
skickats ut på remiss inom kommunkoncernen under våren 2021. Bedömningen var
att det skulle vara lämpligt att föra upp dessa två strategiska dokument för politiskt
beslut vid samma tillfälle.
Synpunkter har nu inkommit och tagits i beaktande. I dokumentet Sammanställning
av remissvar avseende landsbygdspolitiskt program redovisas inkomna synpunkter
samt hur de har föranlett ändringar i programmet.

Bedömning
Många intressanta synpunkter har inkommit och har i vissa fall föranlett mindre
förändringar i förslaget till landsbygdspolitiskt program. Efter justeringar förs nu
det landsbygdspolitiska programmet upp till antagande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att förslå kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anta Landsbygdspoliskt program.

Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta Landsbygdspoliskt program.
Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L) och Peter Bowin
(V).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Landsbygdspoliskt
Visma Addo ID-nummer : fbfb698e-8851-434c-9584-76ab3bd5ee26

program.

________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 281

Dnr 2021-000349 009

Kommunal serviceplan

Genom förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) fördelas
medel till främst livsmedelshandlare och drivmedelstationer på landsbygderna.
Enligt förordningen framgår att kommuner och företag kan få stöd till kommersiell
service om kommunen har planerat sin service så att behovet av stöd kan bedömas.
Syftet med serviceplanen är att beskriva tillgång till kommersiell service i Ronneby
kommun, samt att ange målen för servicearbetet i Ronneby kommun. Detta är
viktigt för att kunna planera och bedöma prioriteringar samt aktivitetsinsatser på
kommunal och lokal nivå.
Ett förslag på ny kommunal serviceplan för Ronneby kommun tagits fram i
samverkan med Region Blekinge och övriga Blekingekommuner. Den kommunala
serviceplanen innehåller ställningstaganden som har bäring på landsbygdernas
utveckling och har skickats ut på remiss till kommunala bolag och nämnder, samt
Ronneby kommunbygderåd under våren 2021.
Synpunkter har nu inkommit och tagits i beaktande. I dokumentet Sammanställning
och analys av inkomna remissvar avseende förslaget till kommunal serviceplan
2021 redovisas inkomna synpunkter.

Bedömning
Samtliga svarande instanser har ställt sig bakom förslaget till kommunal
serviceplan. Ronneby kommunbygderåd har även inkommit med ett förslag om att
prova rullande medborgarservice. Detta har diskuterats ytterligare inom kommunen
och är nu infört under rubrik 6.2.1. Invånares behov av service.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att förslå kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anta Kommunal serviceplan för Ronneby
kommun 2021.

Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta Kommunal serviceplan för Ronneby kommun 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Kommunal serviceplan
Visma Addo ID-nummer : fbfb698e-8851-434c-9584-76ab3bd5ee26

för Ronneby kommun 2021.

________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 282

Dnr 2021-000431 312

Sammanfattning
SydostLeader har tagit fram ett förslag till ny utvecklingsstrategi för
programperioden 2023-2027.
I framtagandet har SydostLeader strävat efter att säkerställa en bred
intressentbas och ett tydligt trepartnerskap. Samtidigt är ett syfte med
strategin att vara övergripande och därmed även inspirera, skapa delaktighet
och stimulera idékraft i det framtida och långsiktiga gemensamma
utvecklingsarbetet.
Ronneby kommun har varit i delaktiga i framtagandet av förslaget till ny
utvecklingsstrategi genom medverkande i den kommunala referensgruppen.
En representant från Ronneby kommun har också deltagit i ungdomsgruppen
vid framtagandet av förslaget.
Bedömning
Ronneby kommun ser positivt på förslaget till ny utvecklingsstrategi för
SydostLeader för perioden 2023-2027.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att förslå kommunstyrelsen
besluta att lämna bifogat remissyttrande avseende förslaget till ny
utvecklingsstrategi för SydostLeader för programperioden 2023-2027.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna bifogat
remissyttrande avseende förslaget till ny utvecklingsstrategi för
SydostLeader för programperioden 2023-2027.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen lämnar bifogat remissyttrande avseende förslaget till ny
utvecklingsstrategi för SydostLeader för programperioden 2023-2027.
________________
Exp:
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Daniel Granello, landsbygdsutvecklare
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§ 283

Dnr 2021-000477 020

Sammanfattning
2002-10-31 fattade kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer att en arbetstagare i Ronneby kommun som
uppfyller kvalifikationsgränsen i enligt med föräldraledighetslagens § 9 ges
rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av
ett barn som fyllt tolv år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat
sitt sjätte skolår. (KF § 164).
Sedan 2002 har föräldraledighetslagen ändrats vid ett flertal tillfällen. § 9
som hänvisas till ovan är upphörd via lag (2015:760). Enligt nuvarande
föräldraledighetslagen gäller följande:
Med förälder likställs följande personer
1. förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern,
2. förälders sambo,
3. särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet,
4. den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för
stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande
adoptivförälder), och
5. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett
enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan
som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder).
Rätt till ledighet:
* En förälder har rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess barnet är 18
månader. En arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i
avsikt att adoptera det har rätt att vara helt ledig i 18 månader från den
tidpunkt då arbetstagaren fick barnet i sin vård. Arbetstagarens rätt till sådan
ledighet upphör dock när barnet har fyllt 8 år eller vid den senare tidpunkt då
barnet har avslutat det första skolåret. Vid adoption av arbetstagarens makes
eller sambos barn har arbetstagaren inte rätt till ledighet utöver vad som
skulle ha gällt om adoptionen inte hade skett. (§ 5)
En förälder har därutöver rätt att vara helt ledig medan föräldern får hel
föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken.
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Partiell föräldraledighet (upphävande av
kommunfullmäktiges beslut 2002-10-31 § 164)
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* Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en
åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har
föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften,
en fjärdedel respektive en åttondel. (§ 6)

* En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon
1. får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken,
2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 10-31 §§
eller 31 e och 31 f §§ samma balk, om arbetstagaren inte omfattats av
bestämmelserna i 37 kap. 3 § balken, eller
3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 8 eller 9 §
samma balk, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap.
3 § balken.
En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit
sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till
tillfällig föräldrapenning på grund av att
1. barnet är yngre än 240 dagar, eller
barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna i 37
kap. 3 § socialförsäkringsbalken.
Bedömning
Lagen har uppdaterarats vilket innebär att beslutet ovan inte längre
överensstämmer med gällande lagstiftning. Med ovan som grund är förslaget
att kommunfullmäktiges beslut upphör och Ronneby kommun följer gällande
lagstiftning.
Ärendet har varit uppe på personalutskottet (2021-04-19) som biföll förslag
till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att besluta att:
Kommunfullmäktigs beslut 2002-10-31, § 164 upphör.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges beslut 2002-10-31, § 164
upphör.
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* En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges
beslut 2002-10-31, § 164 upphör.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : fbfb698e-8851-434c-9584-76ab3bd5ee26

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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§ 284

Dnr 2021-000478 101

Sammanfattning
Policy avseende kränkande särbehandling för Ronneby kommun är antagen
av KF § 91/2007. Policyn tar sikte på AFS 1993:17 (Kränkande
särbehandling i arbetslivet). Den 31 mars 2016 upphörde AFS 1993:17 och
istället regleras kränkande särbehandling i AFS 2015:4 (Organisatorisk och
social arbetsmiljö, OSA).
AFS 2015:4 ställer krav på att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande
särbehandling inte accepteras i verksamheten samt att det finns rutiner för
hur kränkande särbehandling ska hanteras.
Bedömning
Arbetsmiljöföreskriften som policyn hänvisar till har upphört och en annan
tillkommit. De kraven som OSA-föreskriften (AFS 1993:17) ställer har
Ronneby kommun omhändertagit i ”Riktlinje avseende kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier”. Riktlinjen
är fastställd av kommundirektör 2019-08-23 och gäller tom 2022-12-31.
Med ovan som grund är förslaget att Policy avseende kränkande
särbehandling för Ronneby kommun upphör.
Ärendet har varit uppe på personalutskottet (2021-04-19) som biföll förslag
till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att besluta att:
Policy avseende kränkande särbehandling för Ronneby kommun upphör.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att policy avseende kränkande särbehandling för
Ronneby kommun upphör.
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Upphävande av beslut- Kommunfullmäktige 2007 § 91Policy avseende kränkande särbehandling
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att policy avseende
kränkande särbehandling för Ronneby kommun upphör.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 285

Dnr 2021-000463 003

Sammanfattning
Räddningstjänsten Östra Blekinge översänder förslag till reglemente för
förtroendevalda revisorer inom räddningsförbundet Östra Blekinge.
Reglementet är fastställt av förbundsdirektionen och överlämnas för beslut i
medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till reglemente för förtroendevalda
revisorer inom räddningsförbundet Östra Blekinge.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
reglemente för förtroendevalda revisorer inom räddningsförbundet Östra
Blekinge.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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Reglemente för revisorer, Räddningstjänsten Östra
Blekinge
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§ 286

Dnr 2021-000278 015

Sammanfattning
Under 2020 genomfördes en extern konsultutredning av Förbundets
verksamhet och möjligheter att genomföra de besparingar som
medlemskommunerna sedan tidigare beslutat att Förbundet ska genomföra.
Utredningen genomfördes av företaget Prospero. Utredningen visade att
Förbundet och medlemskommunerna går i otakt med varandra, bland annat
genom medlemskommunernas olika budgetprocesser. Utredarna föreslår
bland annat att regelbunden och strukturerad medlemdialog ska genomföras
genom att Förbundets arbetsutskott bjuder in medlemskommunernas
motsvarighet minst två gånger per år till dialogmöten. På våren ett möte som
behandlar budgetförutsättningar och på hösten behandlas långsiktiga
strategiska frågor.
I förbundsordningen, som beslutas av respektive medlemskommun, regleras
Förbundets ändamål och organisation. I överenskommelsen klargörs och
preciseras Förbundets uppdrag och uppgifter så som de beskrivs i
förbundsordningen. Direktionen ska sedan omsätta det i sin styrning av
verksamheten.
Överenskommelsen beslutas av Förbundets direktion samt, första gången
ärendet beslutas, av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Därefter delegeras beslutet till respektive kommunstyrelse.
I samband med årliga uppföljningar av ekonomi och verksamhet kan denna
överenskommelse kompletteras eller justeras för att tydliggöra uppdrag inför
kommande år.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby föreslås besluta:
Att enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa Förbundsordning
att gälla från 2021-11- 01.

Att ge delegation till respektive kommunstyrelse att fortsättningsvis besluta
om överenskommelsen.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa
Förbundsordning att gälla från 2021-11- 01.
2. enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa
Överenskommelse mellan medlemskommunerna och
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2021 att
gälla från 21-11-01.
3. ge delegation till respektive kommunstyrelse att fortsättningsvis
besluta om överenskommelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Att enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa
Överenskommelse mellan medlemskommunerna och Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2021 att gälla från 21-11-01.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

2. enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa
Överenskommelse mellan medlemskommunerna och
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2021 att
gälla från 21-11-01.
3. ge delegation till respektive kommunstyrelse att fortsättningsvis
besluta om överenskommelsen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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1. enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa
Förbundsordning att gälla från 2021-11- 01.
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Dnr 2021-000381 739

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade samt 4 kap. 1 § och rapportering
enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen, Vård och
omsorgsnämnden 2021
Sammanfattning
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-05-26 § 74
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet
ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett
självständigt liv. 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsnämnden ska till
Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 §
kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap.
1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje
beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.16 kap 6f§
Socialtjänstlagen.
Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2021 är:
1–31 januari 2021 (gäller för okt-dec 2020)
1–30 april 2021
1 juli–31 augusti 2021
1–31 oktober 2021
1-31 januari 2022
Under perioden 1-30 april har följande beslut rapporterats enligt rapportblad:
Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4kap 1§, bilaga 1.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet
samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.
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Arbetsutskottets beslut 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen
till protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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§ 288

Dnr 2021-000396 049

Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-05-18 § 105
För att tilldelade medel ska komma rätt verksamhet tillhanda önskas härmed
budgetjustering för kostnader rörande transport, personal och matvagnar för
förskolor och skolor.
Bedömning
Kommunfullmäktige har beslutat tilldela Utbildningsförvaltningen medel för
kostnader gällande mattransporter och matvagnar. Enligt överenskommen
grändsdagningslista mellan förvaltningarna ska dessa kostnader belasta
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Nu önskas en budgetjustering
mellan Utbildningsförvaltningen och Teknik-, fritid- och
kulturförvaltningen, enligt tabellen nedan. Förslaget inkluderar även
mattransporter till Rävens förskola.
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen vill även föra tillbaka medel för
kökshjälp till Utbildningsförvaltningen då flera avdelningar stängts på
Påtorps fsk. Kostenheten inte har inte längre någon personal på plats utan
Utbildningsförvaltningen sköter själva beställning och servering på
kvarvarande avdelning.
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Budgetjustering nya förskolor
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-05-18
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att flytta driftmedel med 173 000 kr och
investeringsmedel 300 000 kr från Utbildningsförvaltningen till Teknikfritid- och kulturförvaltningen enligt tabell ovan.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lova Necksten (MP) och Åsa Evaldsson (M).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att flytta driftmedel med 173
000 kr och investeringsmedel 300 000 kr från Utbildningsförvaltningen till
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen enligt tabell ovan.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att flytta
driftmedel med 173 000 kr och investeringsmedel 300 000 kr från
Utbildningsförvaltningen till Teknik- fritid- och kulturförvaltningen enligt
tabell ovan.
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Dnr 2021-000332 101

Återrapportering av uppdrag 14- "I syfte att höja
kvalitén på den mat som kostverksamheten levererar
så ges ett uppdrag att följa upp och utvärdera
Kostverksamhetens organisation samt göra en
kundutvärdering av hur maten upplevs"
Sammanfattning
Kostenheten har sedan den blev centraliserad haft stort fokus på ekonomiska
frågor och bland annat arbetat fram en detaljstyrd budget. Skolrestauranger
har rustats upp, nya tillagningskök har byggts och flera kvalitetshöjande
åtgärder har genomförts.
Bedömning
Organisation
2013 tog KF beslut om att bygga fler tillagningskök samt att ordna alla kök
och dess personal i en central kostenhet. Detta har resulterat i att kostenheten
idag har 113 personer anställda i 41 kök fördelat på 6 omsorgskök, 16
skolkök och 20 förskolekök. Av dessa 41 kök är 21 tillagningskök, 12
mottagningskök (kokar potatis, ris och pasta, bereder sallader och grönsaker
samt bakar bröd) och 8 serveringskök (får hela lunchportionen från ett
tillagningskök). Sedan den centrala kostorganisationen bildades har antal
heltidstjänster ökat med 80% och deltidstjänster minskat med 30%.
Kostenheten består av 4 måltidsområden med var sin måltidschef som har
ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö i köken med
tillhörande arbetsuppgifter. Varje måltidschef har 22-30 medarbetare i 2-13
kök.
Större kök har 1:e kock (arbetsledare) som ansvarar för den dagliga driften i
köket.
Utöver detta har kostenheten en assistent som är chefsstöd till
måltidscheferna i personalfrågor (bland annat sjukanmälan,
semesterplanering, vikarieanskaffning, lönerapportering) samt sköter det
administrativa arbetsuppgifter rörande matdistribution till omsorgen. En
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Kostchefen arbetar bland annat med budget och prognos, uppföljning av
verksamhetens mål, rapporter till politiken, strategiska frågor, företräder
kostenheten utåt och bevakar dess intressen hos andra nämnder, politiken,
pensionärsföreningar och intresseföreningar, omvärldsbevakning, leder
utveckling av verksamheten, projekterar om- och nybyggnad av kök, deltar
vid upphandlingar med specialkompetens, lönekartläggning, samt är
tjänsteförrättande förvaltningschef.

Ekonomi
Detaljbudget
Kostenheten har arbetat fram en detaljbudget som ger varje kök för en rättvis
fördelning av medel. Budgeten grundar sig på typ av kök (tillagning-,
mottagning- eller serveringskök) samt antal barn/elever och dess ålder i
förskola/skola samt antal boende och portioner med matdistribution till vård
och omsorg. Utifrån dessa parametrar fördelas kostnader för livsmedel,
personal, förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial, arbetskläder och
utbildning. Kostnader för hyra och transport belastar respektive kök som är
berört.
Ekonomiska månadsrapporter
Köken får varje månad ut en ekonomisk månadsuppföljning där dom kan se
hur deras inköp förhåller sig till budgeten.
Kostnad- och näringsberäknade matsedlar
Omsorgen och skolans matsedlar närings- och kostnadsberäknas.
Programmet vi använder idag kommer fasas ut på marknaden och utvecklas
inte längre. Implementering till nytt program har påbörjats övergång
planerades till april 2020 men har skjutits fram på grund av coronapandemin.
Ny planerad övergång till nya programmet är hösten 2020.
Snittkostnad livsmedel
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kostekonom är chefsstöd till kostchefen och ansvarar för matsedelsplanering
till skola och omsorg, kostnads- och näringsberäkningar av matsedlar,
ekonomiuppgifter samt nyckeltal och verksamhetsmått.
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Snittkostnaden för livsmedel för en skollunch har under åren 2015-2018
budgeterats till 10 kr/portion. 2019 ökades budgeten till 10,25 kr och 2020 är
den 10,57 kr efter ökade medel som kompensation för kostnadsökningar
samt målet att öka ekologiska inköp. 2015 gjorde Lantbrukarnas riksförbund
(LRF) en kartläggning som visar hur mycket pengar landets kommuner
lägger på livsmedel till skollunchen. Anslaget per elev varierade mellan 7kr
och 14kr. Kartläggningen visar också att genomsnittskostnaden för en
skollunch 2014 uppgick till 10,22 kronor, en ökning med 24 öre jämfört med
2013.
Snittkostnad portion
Årligen redovisar kostenheten kostnad per lunchportion för skola och
omsorg. Där finns samtliga kostnader med men flera av dom bygger på
antaganden då köken inte har en renodlad produktion utan lagar flera
måltider per dag till både förskola, skola och omsorg. Den minskade
kostnaden inom skola beror på det stora mottagandet av flyktingar som
började 2015, där det tog flera år innan kostenheten fick kompensation för
volymökningarna i skolan. Omsorgen har haft svårt att klara sin budget
varför kostenheten under flera år fokuserat på ekonomi och arbetat med att
sänka kostnaderna för måltiderna.
2015

2016

2017

2018

2019

Skola

34 kr

30 kr

28 kr

30kr

28 kr

Omsorg

53 kr

51kr

49 kr

47 kr

47 kr

Statistik och måltidsoptimering
Köken för statistik över tillagad mängd mat, antal ätande samt svinn från
servering och gästernas tallrikar. För att optimera antalet lagade skolluncher
i förhållande till närvarande elever kommer ett program köpas in och
kopplas till skolans frånvarorapportering. Köken kommer dagligen få
rapporter om frånvaro och kan på så sätt laga och skicka rätt mängd mat till
skollunchen. Kostnaden för programmet bekostas av lägre
livsmedelskostnader och kommer troligtvis även ge en liten besparing som
kan läggas på en kvalitetshöjning av skolmaten.
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Under hösten kommer kostenheten även påbörja mätning av lagringssvinn
och beredningssvinn samt mätning av överbliven mat och tallrikssvinn på
omsorgens avdelningar.

Ett särskilt uppdrag har tilldelats Teknik, fritid, och kulturförvaltningen att
presentera ett förslag på upplägg med avgiftsbelagda pedagogiska måltider.
Skulle detta bli aktuellt kan intäkterna användas till kvalitetshöjande åtgärder
av skolmaten samt ökade ekologiska inköp.
Ytterligare ett särskilt uppdrag har tilldelats Teknik, fritid, och
kulturförvaltningen gällande möjlighet att minska matsvinnet på skolorna
genom att erbjuda elever och personal att köpa portioner av överbliven mat.
Även dessa intäkter kan användas till kvalitetshöjande åtgärder av skolmaten
samt ökade ekologiska inköp.
Personal
Personalstrukturen ses konstant över i köken innan rekryteringar sker.
Nyckeltal för personaltäthet har tagits fram och redovisats för politiken. En
översyn av denna gör nu då förutsättningar inom nybyggda förskolor
förändras i och med byggandet av matsalar samt minskat antal barn per
avdelning. En personalpool har inrättats då köken alltid är i behov av
vikarier vid frånvaro. Ombyggnad med fler tillagningskök får till följd att
fler kockar måste anställas vilket medför att personalkostnaderna ökar men
transportkostnaderna minskar. Då den planerade utbyggnaden av
tillagningskök inte håller första tidsplanen från 2013 skjuts ökade
personalkostnader framåt tills respektive kök är färdigställt.
Gammal maskinpark
Maskinparken i köken har varit gammal och eftersatt vilket har lett till stora
investeringar under några år. Efter detta år kommer vi dock vara i fas med
investeringarna i de flesta kök. Fördröjningen av om- och nybyggnation av
kök innebär dock att berörda kök har höga reparationskostnader.
Nya tillagningskök
Den ursprungliga tidplanen för ombyggnad av mottagningskök till
tillagningskök har ändrats och kastats om på grund av volymökningar inom
skolan till följd av den stora mottagningen av flyktingar som började 2015.
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Inom ramen för ”Framtidens skolor” tillkommer också tillagningskök på
Parkdalaskolan, Snäckebackskolan och Skogsgårdens förskola.
Upprustning av skolrestauranger
Samtliga skolrestauranger har setts över vilket resulterat i att de flesta fått
renoverade ytskikt, nya möbler och gardiner samt även ett fåtal nya
serveringslinjer. Färgskalan på väggar och golv går i lugnande grått och till
det möbler i klassiska färger som grått, vitt, grönt och svart. Alla
skolrestauranger som fått nya möbler har likadana möbler så möjlighet finns
att flytta bord och stolar mellan skolorna allteftersom elevantalet varierar.
Kvalitetsutveckling
Utbildningsinsatser för kökspersonal
Vid uppstarten av den centrala kostorganisationen tilldelades kostenheten
medel för konceptutveckling. Dessa medel har främst använts till utbildning
av personal inom kök och omsorg.
Kökspersonal har fått utbildning och inspiration i:

Justerandes sign



Att värma mat



Brödkurs med surdeg och nattjäsning



Tillverkning av goda sallader och salladsbufféer



Smaker



Matlagning i storkök



Vegetarisk matlagning



Klimatsmart matlagning



Ergonomi



Kök inom omsorg och förskola har haft utbildning
med en känd kock inom offentliga måltider

Utdragsbestyrkande
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Köket Knut Hahn stod färdigt 2016 och Kallingeköket 2017. Därefter har
ombyggnationerna stannat av men är nu åter igång med Hobyköket som blir
färdigt under hösten 2020. På tur står Saxemaraskolans kök och
Espedalsskolans kök. Frågetecken föreligger dock kring ombyggnad av
Espedalsskolans kök då det planeras för fler elever där och varken ytan på
kök eller skolrestaurang räcker till för planerade portioner.
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Några kök har haft utbildning med och översyn av kök
en restaurangkock för att arbeta mer ekonomiskt och
praktiskt



Service och bemötande

Tillsammans med Vård och omsorgsförvaltningen har kostenheten
genomfört en unik 10 dagars utbildning för personal från omsorg och kök
samt 5 dagars utbildning för personal från hemtjänst. Grundutbildningarna
har följts upp av endagarsutbildning för att utbilda fler och det planeras
ytterligare endagarsutbildningar.
Målet vid avslutad kurs var att deltagaren skall kunna:

Justerandes sign



Visa fördjupade kunskaper om matens och måltidens betydelse för
behandlingen och omvårdnaden



Redogöra för olika koster relaterade till specifika kostbehov och
kunna individanpassa måltiden till enskilda äldres specifika behov



Visa kunskaper om betydelsen av kulturella, religiösa, etniska och
sociala faktorer i måltidssituationen.



Visa kunskap och förståelse för måltidsmiljöns viktiga inverkan på
de äldres upplevelse av måltiden.



Visa förmåga att kunna skapa rutiner för dagens olika måltider



Visa förmåga hur livsmedel bäst hanteras och förvaras i kök och på
avdelningsköket



Visa förmåga till hur man kommunicerar med äldre matgäster och
anhöriga rörande mat och näring



Visa förmåga till bemötande och att kunna individanpassa dagens
alla måltider till enskilda äldres specifika behov



Visa förmåga att tillsammans med enhetschef eller motsvarande inom
äldreomsorgen, medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) och
dietist leda ett kontinuerligt förbättringsarbete rörande mat och näring
vid kommunens äldreboende



Visa förmåga att anpassa måltiden efter äldres behov



Reflektera över hur måltidssituationen och bemötande kan påverka
matlusten vid kommunens äldreboende
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Självständigt värdera olika kunskapskällor inom området mat och
måltidsfrågor



Utvärdera sina kunskaper, egna prestationer och förmåga till
lyhördhet och samarbete samt identifiera behovet av fortsatt
kunskapsinhämtning



Mat och näring för äldre



Näringslära/Livsmedelskunskap



Måltidsupplevelsen - utifrån rummet, mötet, maten och
atmosfären



Livsmedelssäkerhet



Hållbara matval – rutiner kring beställningar och
hantering av matvaror



Nutritionsbedömning – ökad kunskap om
undernäringsproblematik



Äthjälpmedel och matning



Studiebesök i köket – främja dialogen mellan kökets
personal och måltidsansvarig vårdpersonal



Konsistensanpassad kost



Specialkoster



Vegetariska koster



Religion och mattraditioner – religiösa och kulturella
skillnader som kan påverka val av livsmedel

”Den goda måltiden” har bland annat lett till att mellanmål nu erbjuds flera
gånger per dag samt att portionerna vid lunch och middag minskat till fördel
för mellanmålen.
Efter den stora utbildningsinsatsen togs en åtgärdsplan fram för att arbeta
vidare med förbättringar. Personal från kök och omsorg träffas fem gånger
per år för att fokusera på kvalitetsutveckling av omsorgens måltider på
respektive boende. En gång per år samlar vi samtliga måltidsombud till en
stor träff men ny information, uppföljning samt vidare arbete.
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Matråd förskola och skola

Matråd finns på samtliga skolor där kostenhetens personal bland annat
diskuterar med eleverna om matsedel, miljö och trivsel i skolrestaurangen,
hur vi tillsammans kan minska matsvinnet och hur vi kan arbeta med att
minska klimatbelastningen.
Samverkan med andra verksamheter
Samverkan har initierats av kostchefen med skolans verksamhetschefer,
skolsköterskor och sjuksköterskor. Idag hålls samverkan på regelbunden
basis med:


Rektorer i förskolan



Rektorer i skolan



Skolsköterskor samt skolläkare



Enhetschefer



Sjuksköterskor



Enhetschefer och vårdpersonal

Köken gör egna matsedlar
Köket på Backsippans förskola har under våren genomfört ett projekt med
egen matsedel där 1:e kocken skriver egen matsedeln. Backsippan lagar även
mat till Listerbyskolan, Johannishusskolan och Prästgårdens förskola.
Maträtterna är mestadels de vi använder i den centrala matsedeln men vissa
recept har ändrats något och mindre populära maträtter kan undvikas.
Resultatet visar att svinnet minskat då överbliven mat kan tas tillvara och
användas inom de närmsta dagarna. Gästerna är nöjdare, framförhållningen
på matsedeln kortare vilket gör att önskemål om en omtyckt rätt kan
tillgodoses snabbare. Projektet fortsätter och ambitionen är att samtliga
tillagningskök, en tid efter uppstart, ska kunna skriva sin egen matsedel.
Måltidstillagning från grunden
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Matråd finns på samtliga förskolor där kostenhetens personal bland annat
diskuterar matsedel, hur vi tillsammans kan minska matsvinnet och hur vi
kan arbeta med att minska klimatbelastningen med pedagoger från
förskolornas avdelningar.
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Kostenheten stävar efter att laga så mycket mat från grunden som möjligt.
Årligen mäter kostenheten måltidstillagning av huvudkomponent (kött fisk
etc.) vid lunch och 2019 tillagade vi 80 % från grunden i skola och 87 % från
grunden i omsorgen.

Kostenheten mäter årligen hur elever och gäster inom omsorgen upplever
måltiden.
Mätning av elevernas måltidsupplevelse har genomförts i samband med
Utbildningsförvaltningens egen enkätundersökning där kostenheten haft
egna, framtagna frågor rörande mat, skolrestaurang samt service och
bemötande. Förra året slutade Utbildningsförvaltningen genomföra denna
enkät. Kostenheten fick informationen om detta väldigt sent under hösten
varpå kostenheten blev utan resultat. Att genomföra en egen
enkätundersökning på frivillig basis anser vi inte ger ett rättvisande resultat
då vi tror att deltagandet blir litet och missvisande. Teknik-, fritid-, och
kulturförvaltningen undersöker nu möjligheten att ta fram data ur Luppenkäten som genomförs vart annat år bland elever i grundskolan och
gymnasiet. Lupp är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska
få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter som
genomförs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Luppenkäten kommer genomföras under 2020.
Kostenheten har nu tagit fram en egen enkät som även inkluderar frågor
rörande intresset för svinn samt ekologisk och klimatsmart mat. Enkäten
genomfördes under hösten 2020 och skickas ut till elever i åk 3, 6, 9 och åk 2
gymnasiet, där åk 3 fick en förenklad enkät. Deltagandet var frivilligt och
endast 23% svarade, flest i åk 6 och minst i åk 9. Utfallet hamnade på 3,8
mot tidigare 3,2 på en 5-gradig skala.
Av dom större barnen äter dom flesta frukost. De flesta elever i åk 3 tycker
om maten medan mindre än hälften av dom större eleverna tycker om maten
även om dom flesta äter den och äter sig mätta. Nästan alla tycker det är bra
temperatur på maten. De mindre barnen tycker om grönsakerna på
salladsbuffén medan drygt hälften av de större barnen tycker utbudet är bra.
De flesta tycker kökspersonalen är trevlig och hjälpsam samt att det är
trevligt att äta i skolrestaurangen. Få elever i åk 3 tycker det är intressant att
mäta svinn medan de allra flesta större eleverna tycker det är viktigt att
minimera svinnet. Bara drygt hälften tycker det är viktigt att det serveras
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ekologisk mat medan något fler av äldre elever anser det viktigt med
klimatsmart mat.

Trenden håller i sig och mindre elever tycker maten smakar bättre än när
man blir äldre. Förskolan introducerar många olika maträtter och väcker
intresse hos barnen att våga smaka nya saker. Ju äldre eleverna blir i
grundskolan ju mer försiktiga och kritiska blir dom och även grupptryck
spelar sin roll för vad och hur mycket man äter samt vad man tycker om
maten.
Temperaturen upplevs som bra och kökspersonalen kontrollerar den vid
varje servering och vet på så sätt att värme- och kylutrustning fungerar som
det ska.
Salladsbuffén diskuteras ofta på matråd. Kostenheten serverar mestadels
grönsaker efter säsong som är bidrar med närig och fibrer samt i vackra
färger medan gästerna helst önskar tomat, gurka och majs året om och det
råder delade meningar om blandade sallader.
För några år sedan genomfördes en utbildning för all kökspersonal i service
och bemötande vilken har gett resultat i årets mätning. Även gjorda
renoveringar av skolrestauranger med inköp av nya möbler och gardiner
uppskattas.
Miljöintresset är lågt i början av skolgången men ökar med åldern.
Sedan några år tillbaka har skolmatsedeln ändrats för att minska
klimatbelastningen av skollunchen. Detta har kommunicerats på matråd i
skola och förskola och har inte allt igenom varit positivt bland eleverna.
Eftersom matsedeln inte utgår från en färdig mall utan ny matsedel skrivs
några gånger under varje termin har kostekonomen i samarbete med kockar
från köken anpassat matsedeln efter elevernas önskemål. Resultatet upplevs
som att eleverna nu tycker bättre om maten och vi ser en ökning i åtgång av
maträtterna. Det är dock svårt att tillgodose allas önskemål när vi bara har
några få stora tillagningskök som lagar mat till övriga skolor.
Mätning av omsorgens gästers måltidsupplevelse har genomförs med egen
enkät utförd under ett år av förvaltningens utvecklingssamordnare, genom
besök i restauranger på kommunens omsorgsboenden. Resultatet kändes inte
tillförlitligt då antalet deltagare var få. Under några år har
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Maträtter man tycker mest om är pasta, köttfärssås, potatisbullar,
potatis, fisk, köttbullar och hamburgare.
Maträtter man tycker minst om är soppa, fisk och vegetariskt.
Fiskrätter är omstridda och bara ett fåtal soppor anses vara goda.
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enkätundersökningen genomförts av omsorgens måltidsombud (deltagare i
”Den goda måltiden”) som intervjuat 2-3 boende på varje avdelning och
inom hemtjänsten. Resultaten har varit mycket positiva för boenden och
något mindre positiva inom hemtjänsten. Hemtjänstens resultat var väntat då
maten inte upplevs lika tilltalande i förpackningen efter varmhållning och
transport till senioren. Antalet deltagare har minskat för varje år och
mätmetoden känns inte längre tillförlitlig. Efter det har kostenheten valt att
använda resultat från två frågor ur Socialstyrelsens brukarenkät. Möjlighet
fanns att ta fram resultat för några år tillbaka:
1. Maten som serveras på det särskilda boendet smakar
mycket eller ganska bra tycker:
2017: 71%

2018: 74%

2019: 75%

Analys: Måltidsombudsmöten med deltagare från kostenheten och vård och
omsorg hålls regelbundet för att förbättra maten. Ny matsedel skrivs vid 5
tillfällen per år för att kunna tillgodose seniorernas önskemål.
2. Måltiderna som serveras på det särskilda boendet är
alltid eller oftast en trevlig stund på dagen tycker:
2017: 68%

2018: 72%

2019: 65%

Analys: Måltiderna serveras både i restauranger och på avdelningar. I
restaurangerna arbetar kostpersonalen tillsammans med personal från vård
och omsorg för att förbättra måltiden. Servering på avdelningarna har
kostenheten ingen insyn i eller påverkan på.
Kostenheten kommer fortsättningsvis att använda
Socialstyrelsens brukarenkät
som gästutvärdering.
Lunchkupong till vårdnadshavare i förskola och grundskola
Kostenheten bjuder vårdnadshavare till barn i förskolan på lunch vid ett
tillfälle under inskolningen. Detta nyttjas av de flesta.
Kostenheten har även skickat hem en lunchkupong per elev i grundskolan till
vårdnadshavare. Vid ett tillfälle per läsår erbjuds vårdnadshavare att äta
tillsammans med eleven för att själv bilda sig en uppfattning om matens
kvalitet och måltidsmiljön i skolrestaurangen. Detta har nyttjats av väldigt få
varför Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen väjer att pausa erbjudandet om
lunchkupong i grundskolan nästa läsår.
Utmaningar
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Fortsatt kvalitetsutveckling



Ta vara på egen kunskap i köken



Dra nytta av vår integrerade verksamhet med
kunskapen från andra kulturer och länder



Rekrytering av kockar



Krishantering, både allmän och för coronapandemin



Utökade statistikmätningar



Volymförändringar i förskola och skola



Prisökningar (torkan 2018 och svinpesten i Asien har
lett till kraftiga prisökningar på livsmedel)



Ökade ekologiska inköp



Minskning av svinn



Minskning av klimatpåverkan



Erbjuda vegetariskt alternativ i samtliga skolkök och
som ett eget alternativ och inte ett animaliskt substitut



Erbjuda gårdagens mat i samtliga skolkök som ett
alternativ

Fortsatt kvalitetsutveckling
Organisationen känns stabil i sin uppbyggnad. Måltidscheferna har ett skäligt
antal medarbetare och antal kök för att hinna med sitt verksamhet-, ekonomi, personal- och arbetsmiljöansvar. Administrationen för alla chefer i
kommunen ökar dock hela tiden. Måltidscheferna är placerade tillsammans
med fördelen att de har stöd i varandra, lätt att kommunicera och att service
och utbud blir likställt till förskolor, skolor och omsorg.
För att fortsätta utveckla kvaliteten på måltiderna, i den takt vi önskar, finns
behov av att en måltidsutvecklare eller kostsamordnare tillförs kostenheten.
Denna person skulle enbart arbeta med att höja kunskapen i köken och
kvaliteten på måltiderna. Rätt person kan hålla internutbildningar, utveckla
matsedlar, recept, service och bemötande.
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Kostenheten står inför flera utmaningar framöver. Det gäller främst:
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Att ta reda på kostnad per portion för matabonnemang 1 (dygnsportion) och
matabonnemang 2 (lunch) och hur mycket varje portion subventioneras är ett
digert arbete som kräver komplicerade uträkningar med många antaganden.
Flertalet av äldreomsorgens kök har komplexa produktioner där de, förutom
att laga mat till vård- och omsorgsboende och ordinärt boende, även förser
skola och förskola med mat. Med dagens system för redovisning av intäkter
kan inte kostnader för livsmedel, personal, arbetskläder, utbildning, hyra,
transporter, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial fördelas
mellan olika matabonnemangs portioner samt skolans och förskolan
portioner? Tidsstudier behöver genomföras i varje omsorgskök för detta och
även med tidsstudier kommer antaganden behöva göras. Uppgiften är inte
omöjlig men kan inte hanteras inom kostenheten eller ekonomienheten
varför Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår att en konsult anlitas
för uppgiften om den anses nödvändig att ta fram.
Projekt i framtiden
Energieffektiviseringar i storkök
Storkök är dyra att bygga och dyra att drifta. För att arbeta mer miljövänligt
önskar kostenheten, fastighetsenheten, utvecklingsenheten och Mex-enheten
arbeta med energieffektiviseringar i storkök. I första hand genomföra en
förstudie för att se vad som kan göras och eventuella kostnader till detta. Till
viss del handlar det om att upprätta mätpunkter och återanvända den värme
som utrustningen alstrar. Idag har vi miljövänliga lösningar i t ex
ventilationen men kan inte mäta om det ger någon eller önskad effekt.
Möjlighet finns att använda värme om alstras av kyl- och frysrum samt
varmvatten från diskmaskin till att värma upp andra delar av lokalen.
Kostenheten har fått i uppdrag av Teknik-, Fritid- och kulturnämnden att
utreda vilka koster som ska erbjudas i förskola och skola. Länge har landets
kostchefer önskat riktlinjer för hur långt man bör stäcka sig för att erbjuda
individanpassade koster i allmänhet och medicinska specialkoster i
synnerhet. Nu har branschorganisationen Kost & Näring, som består av
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Vård- och omsorgsnämnden har begärt en redovisning av dygnskostnad och
portionskostnad för mat som serveras äldre genom kostenheten. Kostenheten
redovisade att omsorgens mat subventioneras med 36% baserat på intäkter
och kostnader. Vård och omsorgsnämnden önskar ytterligare svar avseende
kostnad per portion som serveras i deras verksamhet.
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kostansvariga över hela Sverige, tagit fram riktlinjer för specialkost.
Kostenheten kommer genomföra en översyn av de koster som serveras idag
och behov av läkarintyg för medicinska specialkoster.

Arbetsutskottets beslut 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S) och Roger Gardell (L).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens
arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att ta informationen till protokollet.
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§ 290

Dnr 2021-000321 000

Sammanfattning
Inför budgetberedningen 2021 gavs uppdraget ”Presentera ett förslag på
omfördelning av bidrag till föreningar där en större del än idag går till
anläggningsbidrag”
Bakgrunden till uppdraget var att föreningar runt om i kommunen upplevde
en orättvisa i hur bidrag till föreningar ges. Föreningar utanför de central
delarna upplevde ett större behov av anläggningsbidrag än vad de centralt
belägna föreningarna gör som oftast nyttjar kommunala anläggningar.
Under 2020 bildades en tvärgrupp bestående av politiker från TFK-nämnden
och tjänstemän från TFK-förvaltningen. Gruppens uppdrag var att revidera
befintliga bidragsregler och presentera nya bidragsregler, dessa regler skulle
sedan börja att gälla från 210101.
Bedömning
•
Endast de föreningar som äger sin anläggning eller föreningar
som har skötselavtal med kommunen kan söka anläggningsbidrag.
Föreningar som hyr anläggning av kommunen är inte bidragsberättigade.
• Efter rapporteringstillfället har Ronneby kommun fastställt nya
bidragsregler som trädde i kraft 210101. I dessa regler är fler
anläggningar bidragsberättigade bland annat skjutbanor och
golfanläggningar. I den matris som tidigare låg till grund för fördelningen
av anläggningsbidrag var 600 000 kronor avsett för fotbollsföreningar. I
nuvarande matris handläggs samtliga bidragsberättigade föreningar ur den
totala summan som 2021 uppgår till 1 284 000 kronor.
• De föreningar som äger sin anläggning eller har ett skötselavtal med
kommunen har/kommer att beviljats/beviljas robotgräsklippare. Föreningarna
har själva kommit överens om turordning och antal för respektive förening.
Föreningarna ersätts med 85 000 kronor per Robotgräsklippare och kostnaden
belastar posten Investeringsbidrag A. I uppdraget ingår det att två
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Återrapportering av Uppdrag 5 " Presentera ett förslag
på omfördelning av bidrag till föreningar där en större
del än idag går till anläggningsbidrag"

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-07

137(144)

Kommunstyrelsen

robotgräsklippare per år, totalt 10 stycken över en 5-årsperiod ska beviljas
föreningarna.

Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S).
Arbetsutskottets beslut 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera och godkänna återrapporteringen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera och godkänna
återrapporteringen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår KSAU besluta att uppdraget
är återrapporterat.
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§ 291

Dnr 2021-000335 101

Sammanfattning
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-19 § 135
Miljö- och byggnadsnämnden/förvaltningen fick i budgeten från 2020 i
uppdrag att genomlysa kommunens hantering av bostadsanpassningar för att
uppnå en mer kostnadseffektiv hantering. Genomlysning av verksamheten
har skett och ett flertal förändringar, bedömningar och arbetssätt har redan
inarbetats i handläggning av BAB-åtgärder under 2021.

-

Bedömning
Registrering och handläggning av ärenden som rör reparation av
tidigare BAB-åtgärder.
För att åtgärden ska beviljas och handläggas gällande reparationer bedöms
detta enligt lagen om BAB och Boverkets riktlinjer. Förändringen skedde 1/7
2020 och inför denna förändring informerades bland annat entreprenörer
som tidigare anlitats för reparation samt intygsskrivare om den nya
hanteringen av dessa ärenden. Kontinuerligt informeras även sökande som är
i behov av reparation av tidigare BAB-åtgärder. Denna förändring
medvetandegör ägandeskap av anpassningsåtgärd för
bidragstagare/sökanden. Ny ansökningsblankett för reparation samt skriftlig
information har arbetats fram. Hemsidan är delvis uppdaterad.

-

Pågående uppföljning/uppdatering av Hissregistret, cirka 175 hissar.
Flertalet hissar som installerats via BAB ägs i dagsläget inte längre av
bidragstagaren p.g.a flytt från fastighet. Underhåll och reparation ska då inte
beviljas bidrag för. Information om pågående inventering har skickats till
samtliga hissägare. Hissägare informeras vid behov även via telefon, e-post
eller besök.

-

Registrering och handläggning av ärenden som rör besiktning och
service av hissar som tidigare installerats med BAB
Förändrat arbetssätt vad gäller registrering och bedömning av kostnader för
besiktning och service av hissar installerade via BAB har genomförts. Detta
medvetandegör varje hissägare om vilka regler som finns och även vilka
möjligheter som finns till bidrag. Det hissregister som kommunen nu har
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Återrapportering av uppdrag 12- "Genomlysning av
kommunens hantering av bostadsanpassningar för att
uppnå en mer kostnadseffektiv hantering"
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-

Inscanning av avslutade BAB-ärenden för att kunna ”nå” dem via
handläggningsprogrammet BAB Online.
Detta är en stor hjälp vid bedömning av t ex reparationsärenden samt vid
utredning om vem som har fått anpassning tidigare (t ex vid uppdatering av
Hissregistret). Besluten föregås av en bedömning/utredning grundat på lagen
om BAB.

-

Arkivering av avslutade ärenden har förändrats.
Samtliga ärenden ska numera sorteras enligt fastighetsbeteckning. Detta gör
det möjligt att på ett betydligt enklare sätt hitta äldre ärenden i arkivet.
Mycket betydelsefullt vid t ex ansökan om reparationer och även andra
frågor som rör äldre anpassningar, t ex hissar. Sortering av äldre BABärenden har genomförts av nuvarande handläggare och arkivarie.

-

Delegationslistan till nämnden är ändrad och därmed lättare att hämta
från systemet.
Denna förändring har skapat mer tid för handläggning av ärenden.

-

Ärendehantering med hjälp av ärendeaktmappar och aktskåp.
Detta underlättar överblick av pågående ärenden och i vilken ”fas” de ligger.
Detta underlättar även om flera personer arbetar med BAB och ger
effektivare handläggning.

-

Framtagande av olika sorters blanketter och informationsmaterial för
att regelrätt utföra diverse åtgärder.

-

Uppsägning av förråd som tidigare använts som förvaring av rampdelar
som använts vid bostadsanpassningsåtgärder.
Förrådet har de senaste åren inte använts på ett kostnadseffektivt sätt
eftersom de flesta ramper inköps direkt från leverantör alt firma som
återanvänder begagnade ramper. Med denna åtgärd finns inte längre kostnad
för hyra av förråd. Vid användande av begagnade ramper, minskar kostnader
i inköp och därmed bidragssumman.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : fbfb698e-8851-434c-9584-76ab3bd5ee26

-

upprättat hålls upprättat kontinuerligt i och med att varje beslut som rör hiss
föregås av en bedömning om rätt till bidrag.
Information till hissägare vad gäller ansvar för underhåll och
reparation.
Information har skickats till varje hissägare. Detta kommer att hålla
kommunen uppdaterad vad gäller ägandeskap av hissar vars installation
beviljats via BAB.
Se även punkterna ovan.
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Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att översända ovan beskrivna
genomlysning och förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
Kommunstyrelsen att betrakta uppdraget som slutredovisat och avslutat.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-05-19
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att översända ovan beskrivna
genomlysning och förslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
kommunstyrelsen att betrakta uppdrag 12 från 2020 som slutredovisat och
avslutat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet blir omedelbart justerat.
Arbetsutskottets förslag 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att betrakta
uppdrag 12 från 2020 som slutredovisat och avslutat.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta uppdrag 12 från
2020 som slutredovisat och avslutat.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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Flera av de åtgärder som framgår i ovan text har vidtagits i praktiken.
Handläggningen ser numer annorlunda ut och har genomgått en positiv
förbättring.
Bedömningen är att miljö- och byggnadsnämnden agerat enligt uppdraget
och att tillräckliga åtgärder vidtagits för att avsluta ärendet.
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§ 292

Dnr 2021-000004 101

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras:
1. Sammanställning av delegationsbeslut i ärenden avseende
upphandling, till detta protokoll bifogad bilaga 1.
2. Delegationsbeslut- remissyttrande över Växtplats Blekinge- regional
utvecklingsstrategi, till detta protokoll bifogad bilaga 2.
3. Delegationsbeslut- remissyttrande över SIS 21562, prEN 17687
Public procurement – Integrity and accountability – Requirement
and guidance, till detta protokoll bifogad bilaga 3.
4. Delegationsbeslut- överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge läns
beslut om utvidgat strandskydd för Ronneby kommuns kust och
skärgård, till detta protokoll bifogad bilaga 4.
5. Delegationsbeslut- överklagan av dom i mål nr. 5488-20, till detta
protokoll bifogad bilaga 5.
6. Delegationsbeslut- överklagan av dom i mål nr. 5500-20, till detta
protokoll bifogad bilaga 6.
7. Delegationsbeslut- remissyttrande över förslag till principer för att
utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027, till detta protokoll
bifogad bilaga 7.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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Delegationsbeslut 2021
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§ 293

Dnr 2021-000003 101

Sammanfattning
Följande delgivningsärenden föreligger:

Justerandes sign



Bernd Stymer, Grundlagens kommunala självstyrelse




Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Athletic Dance Blekinge AB har försatts i
konkurs



Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Blekan och vänner AB har försatts i
konkurs



David Lundqvist, Fördelar med att flytta över Brommas flyglinjetrafik till
Arlanda



Listerby IK, Idrottshall Listerby



Magnus Rosberger, 5G-utbyggnaden



Peter Altenby, Skrivelse till KS



Regeringskansliet, Brommautredningen



Riksdagen, Kompletterande uppgifter kring nationaldagen



SKR, Välkommen som medlem i SKRs FoU fond för kommunernas
fastighetsfrågor



Blekinge Trafiken, Trafikförändringar på linje 250 till hösten



Bräkneåns vattenråd, Medlemsinformation



Bernd Stymer, Vindkraftverk



Marianne Lundqvist, Anläggande av paddelbanor i Brunnsparken



Region Blekinge, Nyhetsbrev juni 2021



Revisionen, Granskning av uppföljning av kvalitet och ekonomi vid externa
placeringar av barn, unga och vuxna
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SKR, Förbundsavgift år 2022 till SKR



SKR, Sammanträdesplan 2022 för SKR



Sydostleader, Handlingar till Sydostleaders årsstämma 2021



TFK AndersKarlsson, Beslut om bibliotek och fritidsgårdar

Protokoll
 Protokoll över inspektionen av kommunens överförmyndarverksamhet
20210525
 Protokoll Föreningsstämma 2021, Föreningen Energikontor Sydost
20210528
 Cura Individutveckling 20210528
 Miljö och byggnadsnämnden 20210616
 Utbildningsnämnden 20210622
Protokollsutdrag





Miljö och byggnadsnämnden 20210519 §§ 136, 142
Sydarkivera, 20210409 §§ 2, 3
Utbildningsnämnden 20210520 §§ 65, 8

Beslut
Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 294

Dnr 2021-000256 040

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till arbetsutskottet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Befolkningsprognos för Ronneby kommun

Delegationsbeslut
1(2)
2021-07-29

Dnr KS /2021-00403
Beslutnr

Handläggare

Delegationsbeslut enligt KS delegationsordning pkt 1.1
Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027
Sammanfattning

Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt regionalstöd för perioden
2022-2027. Av dessa riktlinjer framgår regler kring var, när och hur regionalstöd kan beviljas
till företag i missgynnade områden i Europa och vilka länder som kan inkluderas i respektive
medlemsstats regionalstödskarta. Regeringen har tagit fram ett förslag för principer för att
utse regionalstödskarta. Berörda kommuner med flera har bjudits in att bjudits in att lämna
synpunkter på förslaget.
De större förändringarna enligt förslaget innebär att regionalstödsområdet kommer att omfatta
en större del av befolkningen i landet, samt att Sverige nu har möjlighet att anmäla icke
fördefinierade c-områden.
Ronneby kommun kommer enligt förslaget att kunna kvalificera sig enligt kriterium 1 för icke
förhandsdefinierade c-områden.
Att företagen i vår kommun kommer att få möjlighet att söka regionala investeringsstöd enligt
förslaget kan förmodas ha en positiv inverkan på företag och kommunens utveckling, inte
minst vad det gäller arbetslöshet och utflyttning av yngre personer.
De föreslagna principerna bedöms ha en positiv inverkan för Ronneby kommun, som därför
positivt på förslaget till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027.
Beslut

Ronneby kommun lämnar remissyttrande enligt bilaga.

Roger Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande
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Landsbygdsutvecklare
Daniel Granello
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E-post daniel.granello@ronneby.se
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Delegolionsbeslul överklogon ov dom i mål nr 5500-20,
meddelod ov Förvoltningsröllen i Vöxjö
Sommqnfottning
Förvaltningsrätten i Växjö har meddelat dom i mål nr 5500-20 den 14 juni202l, Ronneby
kommun ./. Malin Månsson. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska
kommunjurist överklaga domen. Styrelsen ska sedan besluta om yttrandet ska vidhållas.
Beslul
Kommunstyrelsen överklagar dom i mål nr 5500-20, Förvaltningsrätten i Växjö, Ronneby
kommun ./. Malin Månsson.
Beslutet fattas i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning p. 1.6

Julia
Kommunjurist

Expedieras

till:

Kommunjurist

Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden, Om beslutet går sokande emot, ska
beslutsforsla-get vanligtvis kommuniceras (Forvaltningslagen g l4) och kompletteras med hänvisning om hur man
överklagar. Överklagandetid enligt kommunallagen upphör tre veckor efter den dag då bevis omjusiering av
protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på kommunens anslagstavla. Tid för överklagande
enligt lorvaltningslagen upphör tre veckor efter det att sökande fått del av beslutet.

Postodress

"37280" "Ronneby"
"www.ronneby.se"

Besöksodress
"Stodshusel"
E-posl "slodshuset@ronneby.se"

Telelon
"0457-6r 80 00"
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"0452-61 86 33"
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Delegolionsbeslut överklogon ov dom i mål nr 5488,20,
meddelod ov Förvqllningsröllen i Vöxjö
Sommonfottning
Förvaltningsrätten i Växjö har meddelat dom i mål nr 5488-20 den 14 juni202l,Ronneby
kommun .1. Ola Robertsson. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska
kommunjurist överklaga domen. Styrelsen ska sedan besluta om yttrandet ska vidhållas.
Beslut
Kommunstyrelsen överklagar dom i mål nr 5488-20, Förvaltningsrätten i Växjö, Ronneby
kommun .1. Ola Robertsson.
Beslutet fattas

Julia

enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning p. 1.6

son

Kommunjurist

Expedieras till:
Kommunjurist

Delegationsbeslut ska lämnas

till registrator ftir anmälan i nämnden,

beslutsforsla-get vanligtvis kommuniceras (Förvaltningslagen $

Om beslutet går sökande emot, ska

l4) och kompletteras med hänvisning om hur man

överklagar. Överklagandetid enligt kommunallagen upphör tre veckor efter den dag då bevis om just-ering av

protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på kommunens anslagstavla. Tid for overklagande
enligt förvaltningslagen upphör tre veckor efter det aft sökande fått del av beslutet.

Postodress

"37280" "Ronneby"
"www.ronneby.se"

Besöksodress
"Stodshuset"
E-posl "stodshuset@ronneby.se"

Ielefon
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"0457-61 80 00"

"045/-6r 86 33"
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Delegolionsbeslul överklogonde ov Lönsslyrelsen i Blekinge löns
beslul om utvidgol slrondskydd för Ronneby kommuns kust och
skörgård
Sqmmonfollning
Länsstyrelsen i Blekinge har fattat beslut om utvidgat strandskydd ftir Ronneby kommuns
kust och skärgård, länsstyrelsens dnr 511-786-18. Enligt kommunstyrelsens
delegationsordning ska kommunjurist överklaga beslutet. Kommunityrelsen ska sedan
besluta om yttrandet ska vidhållas.
Beslul
Kommunstyrelsen överklagar Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om utvidgat
strandskydd för Ronneby kommuns kust och skärgård.

i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning p.

1.6

Julia

urist

Expedieras till:
Kommunjurist

Delegationsbeslut ska lämnas till registrator ftir anmälan i nämnden, Om beslutet går sökande emot, ska
beslutsftirslaget vanligtvis kommuniceras (Förvaltningslagen g 14) och kompletteras mid hiinvisning om hur man
överklaqar. Överklagandetid enligt kommunallagen upptror tre veckor efter åen dag då bevis omjusiering av
protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på kommunens ans-lagstavla. Tid for tiveiklagande
enligt förvaltningslagen upphör tre veckor efter det att sökande fått det av beslutet.

Postodress

"37280" "Ronneby"
"www.ronneby.se"

Besöksodress
"Slodshusei"
E-posl "slodshusel@ronneby.se"

lelelon

Fox

"04s2-6r 80 00"

"0452-6r 86 s3"

Delegationsbeslut
1(1)
2021-07-07

Dnr KS /2021-000436
Beslutnr 88567

Handläggare

Delegationsbeslut enligt KS delegationsordning pkt 1.8
Remiss SIS 21562, prEN 17687 Public procurement – Integrity and accountability –
Requirement and guidance
Sammanfattning

SIS, Svenska institutet för standarder, har skickat ovanstående förslag till Europastandard på
remiss.
Standardförslaget är framtaget på uppdrag av EU-kommissionen och utarbetat av aktörer från
branschen och syftar till att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen
samt förenkla och öka den gränsöverskridande handeln baserad på offentlig upphandling.
Förslaget är på engelska och remisskommentarer ska ges på samma språk. Svaren på remissen
kommer att behandlas av Offentlig upphandling, en teknisk kommitté inom SIS och
referensgrupp för teknisk kommitté 461 inom CEN, EUs motsvarighet till SIS. I den svenska
tekniska kommittén återfinns bl a Upphandlingsmyndigheten samt Kammarkollegiet.
Bedömningen är att de representanter som finns i kommittén är bättre kvalificerade att lämna
relevanta remissynpunkter på förlaget. Därför föreslås att Ronneby kommun i enlighet med de
alternativ som presenteras i remissmissivet väljer Avstår dvs ”du inte är insatt i förslaget och
dess konsekvenser eller om du inte har tid eller möjlighet att sätta dig in i förslaget”.

Beslut

Ronneby kommun avstår från att yttra sig över remissen.

Roger Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till

Kommunstyrelsen, delegationsbeslut
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Remissvar – organisation
1 Namn på Organisation; Ronneby kommun
2 Typ av organisation
Markera ett av alternativen

3 Kontaktperson
Namn: Lotta Bolwede
Telefon:
E-post: lotta.bolwede@ronneby.se
4 Sammanfattning av de viktigaste punkterna i remissvaret
Utvecklingsplanen behöver ta hänsyn till barnkonventionen. En omarbetning för att ta med
perspektivet är nödvändigt för att uppfylla kraven att redovisa hur utvecklingen påverkar barn
och unga.
Flygets betydelse för Blekinges företagare behöver lyftas fram tydligt. Det gäller både inrikes
mot Stockholm/Arlanda och internationellt mot Frankfurt.
Jordbruksmarkens betydelse för en hållbar livsmedelsproduktion behöver förstärkas.
Segregationen i såväl boende som hälsa behöver ges ett tydligare utrymme så att alla kan ges
goda livsvillkor.
6 Synpunkter på kapitel 1 – ÖNSKAT LÄGE
I nedan avsnitt bör även kommunikation med flyg läggas till.
Transporter och kommunikationer i Blekinge är hållbara och vårt totala klimatavtryck är
positivt. Det är lätt att förflytta sig med buss, tåg och cykel och naturen är tillgänglig för alla.
Kommunikation med flyg både inom och utom Sverige finns tillgängligt.

7 Synpunkter på kapitel 2 – FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Ronneby kommun ser positivt på arbetet med de strategiska noderna som ger en bra grund för
kommunens vidare strategiska arbete bland annat i kommunala servicefrågor. I den
kommande planeringen med breddat utbud av service bör även laddningsinfrastrukturen
exemplifieras.
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Kommun
Region
Statlig myndighet
Politiskt parti
Näringslivsorganisation
Organisation inom kultur och/eller bildning
Övrig organisation

Strategiskt område 1
I Blekinge utvecklar vi attraktiva livsmiljöer
8 Synpunkter på STRATEGISKT OMRÅDE 1
För att främja hållbar livsmedelsförsörjning bör det finnas resonemang kring
jordbruksmarkens betydelse i regionen. Ronneby kommun ser en avsaknad i att i
jordbruksmarkens värde och betydelse för livsmedelsförsörjningen inte lyfts.
Segregation borde lyftas under utmaning och möjligheter till det strategiska området.

8 a) Synpunkter på UTVECKLINGSOMRÅDE 1. Hållbar samhällsplanering.
Fångar prioriteringarna de utmaningar som är viktigast för gemensamma insatser framåt?

Vikten av snabb järnväg och väg betonas tydligt i förslaget. Det som däremot lyser med sin
frånvaro är kollektivtrafik vid sidan av dessa delar. För att möjliggöra för människor att bo
och leva även utanför staden behöver aspekten med kollektivtrafik utanför staden och med
närhet lyftas, inte minst för att skapa ett hållbart liv med minskande koldioxidavtryck.
I samband med kollektivtrafiken behöver även flyget nämnas. Vikten av längre kollektivtrafik
till Arlanda/Bromma inom Sverige och till Frankfurt för internationell kontakt är väsentligt
för näringslivet i Blekinge. En utvecklingsplan behöver ta hänsyn till flygets betydelse.
8 b) Synpunkter på UTVECKLINGSOMRÅDE 2. Hög livskvalitet.
Fångar prioriteringarna de utmaningar som är viktigast för gemensamma insatser framåt?

Tillgänglighet och tillgång lyfts som en viktig faktor inom utvecklingsområdena. Detta
beskrivs på ett bra sätt utifrån ojämlikhetsaspekter såsom ålder, bakgrund, etnicitet,
ekonomiska förutsättningar och skillnader i uppväxtvillkor. Tillgänglighet och delaktighet för
personer med funktionsnedsättningar är en aspekt som saknas. Detta är en målgrupp som är
extra utsatt för utanförskap och ohälsa varför det är viktigt att ta med även dem.
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För att nå ett gott genomförande av olika system, exempelvis energisystem, är det av vikt att
producenterna involveras tidigt i genomförandet.

Strategiskt område 2
I Blekinge utvecklar vi ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning
9 Synpunkter på STRATEGISKT OMRÅDE 2

Blekinge är ett flerkärnigt och historiskt mångsidigt litet län som omges av städer som Växjö,
Kalmar och Kristianstad. Att peka ut Karlskrona som enda tillväxtmotor för Blekinge skapar
en obalans inom regionen och ses inte som rätt väg att gå. Istället skulle regionen gynnas av
ett tankesätt där Blekinge sattes i ett större perspektiv. Genom ett nytänkande för regionen
med sammanlänkning av mindre tillväxtmotorer skapas en mångsidighet, robusthet och
mångstruktur som kopplar an till ett större perspektiv sett till närliggande regioner med större
tillväxtmotorer och dessas drivkraft som absolut påverkar Blekinges växtkraft.

9 a) UTVECKLINGSOMRÅDE 3. God kompetensförsörjning
Fångar prioriteringarna de utmaningar som är viktigast för gemensamma insatser framåt?

Ronneby kommun tillstyrker de förslag som framförs inom området.
9 b) UTVECKLINGSOMRÅDE 4. Växande näringsliv
Fångar prioriteringarna de utmaningar som är viktigast för gemensamma insatser framåt?

En viktig faktor för utveckling av näringslivet är tillgång till god kommunikation. Det är
därför förvånande att Ronneby flygplats inte nämns som en viktig kommunikationsnod. En
snabb tillgång till såväl Stockholm via Arlanda/Bromma som, från hösten 2021, Frankfurt
behöver uppmärksammas som en del av utvecklingsområdet samt även i övrigt kring
kommunikationer. Långpendling med flyg är att anse som en del av kollektivtrafiken.
10 Samverkan är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av strategin.
Inom vilka områden och hur vill er organisation bidra?

Ronneby kommun kan medverka i samtliga områden genom tjänstepersonsorganisationen och
genom olika politiska konstellationer.
En utmaning i genomförandet och som behöver beaktas är om det uppkommer beslut, lagar,
riktlinjer eller andra direktiv som står i konflikt med den regionala utvecklingsstrategin.
I strategin föreslås därför att under kapitel 4 beskriva hur en sådan situation ska hanteras.
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Inom det strategiska området nämns Karlskrona som den motor som kan/bör vara drivande i
Blekinge. Med hänsyn till Blekinges geografiska placering så bör ett sådant resonemang även
inkludera de andra större noder som ligger nära, såsom Kalmar, Växjö och Kristianstad.

5 Övergripande kommentar
Det är en allvarlig brist i Växtkraft Blekinge att inte barnkonventionen hanterats. Det saknas
genomgående analys och konsekvensbeskrivningar för hur förslagen påverkar barn och unga.
Förslaget bör arbetas om och kompletteras med dessa delar för att uppfylla barnkonventionens
krav.
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Genomgående i förslaget talas om hållbarhet men klimatförändringsperspektivet saknas. Det
förändrade klimatet kommer att ställa krav på så väl näringslivet som det offentliga under de
kommande åren och bör involveras tydligare.
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Delegationsbeslut
1(2)
2021-06-23

Dnr KS /2021-000225
Beslutnr 88343

Handläggare

Delegationsbeslut enligt KS delegationsordning pkt 1.1
Remiss Växtplats Blekinge - regional utvecklingsstrategi
Sammanfattning

Växtplats Blekinge är den regionala utvecklingsstrategin för den kommande perioden.
Förslaget är framtaget med ett stort antal deltagare och är nu utsänt på remiss. Svaret skall
lämnas senast 2021-06-30 genom användande av ett webbformulär.
Samtliga förvaltningar och bolag har getts möjlighet att yttra sig och ett förslag på remissvar
föredrogs på KSAU 2021-06-14. På KSAU framkom förslag på justeringar. Dessa har
sammanställts och ett nytt förslag med justeringar har varit ute för synpunkter hos samtliga
förtroendevalda i KSAU. Av dem har 4 förtroendevalda återkommit med svar och samtliga
har godkänt förslaget med justeringar.
De viktigaste synpunkterna i remissvaret kan sammanfattas enligt följande:
Utvecklingsplanen behöver ta hänsyn till barnkonventionen. En omarbetning för att ta med
perspektivet är nödvändigt för att uppfylla kraven att redovisa hur utvecklingen påverkar barn
och unga.
Flygets betydelse för Blekinges företagare behöver lyftas fram tydligt. Det gäller både inrikes
mot Stockholm/Arlanda och internationellt mot Frankfurt.
Jordbruksmarkens betydelse för en hållbar livsmedelsproduktion behöver förstärkas.
Segregationen i såväl boende som hälsa behöver ges ett tydligare utrymme så att alla kan ges
goda livsvillkor.
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Verksamhetsutvecklare
Lotta Bolwede
Telefon 0457-618454
E-post lotta.bolwede@ronneby.se

Beslut

Ronneby kommun lämnar remissyttrande enligt bilaga.

Roger Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till

Ronneby kommuns remissvar delges digitalt till Region Blekinge via ett särskilt
webbformulär
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Delegationsärenden
Genom av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning § 205/2018, gällande från och med 2018-06-05, har kommunstyrelsen delegerat sin
beslutanderätt i ärenden avseende Upphandling enligt följande:
1)Fastställa förfrågningsunderlag i egen verksamhet och samordnade upphandlingsärenden till och med maximalt direktupphandlingsgränsen
enligt LOU per år och med en avtalstid om längst fyra år.
Delegat: Förvaltningschef
2)Besluta delta i upphandling fastställd av Adda, f d SKI Kommentus och Kammarkollegiet.
Delegat: Upphandlingssamordnare
Avge yttrande vid överklagande i upphandlingsärende.
Delegat: Upphandlingssamordnare, Upphandlare
Fatta beslut om tilldelning av upphandlingskontrakt.
Delegat: Upphandlingssamordnare, Upphandlare
Ärende

Fullserviceavtal avs sanering
-Yttrande till förvaltningsrätten
Färskt bröd, konditorivaror
Operationell fullserviceleasing
av fordon utan köp

1)Fastställt
Fattat
förfrågningsunderlag beslut om
2)Delta i Adda och
tilldelning
Kammarkollegiet

2021-02-04
2021-04-23

Avgivit
Handläggare
yttrande vid
överklagan
de
2021-01-20 Teo Zickbauer/
Söderberg & Partners
Teo Zickbauer
Teo Zickbauer

Delegat

Tommy Ahlqvist
Teo Zickbauer
Teo Zickbauer
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Kommunstyrelsen

2) 2021-04-26

Teo Zickbauer
Teo Zickbauer

Teo Zickbauer
Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer
Maria Symbonis
Anna Hinseäng

Teo Zickbauer
Tommy Ahlquist
Teo Zickbauer

2021-02-19

Annica Blomstrand

Annica Blomstrand

2021-05-03
2021-04-28
2021-05-17

Annica Blomstrand
Annica Blomstrand
Annica Blomstrand

Annica Blomstrand
Annica Blomstrand
Annica Blomstrand

2021-06-17

Teo Zickbauer
Teo Zickbauer

Teo Zickbauer
Teo Zickbauer

Annica Blomstrand
Annica Blomstrand

Tommy Ahlquist
Annica Blomstrand

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

2021-05-20
2021-06-08
2021-05-28
2021-06-15

2021-06-17
Inga anbud
2021-03-08
2021-05-11
2021-05-24

2) 2021-06-03

1) 2021-06-07
2021-06-08

2) 2021-06-16
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Musikinstrument
Företagshälsovård
Skolläkare
Målningsarbeten
Yttrande till Förvaltningsrätten
då upphandlingen är överprövad
och yrkas på att göras om
Nytt rättat underlag annonserat
Fordonsskötsel
Köks- och serveringsutrustning
Snäckebacksskolan rivning omoch tillbyggnad
Bemanningstjänster inom
socialtjänsten
Flyttjänster
Mediaservice
Ventilationsarbeten, reparation
och underhåll
Banktjänster
Prenumerationstjänster av
tryckta och elektroniska
tidningar
Blekinges framtida chefer
Service, reparation och
underhåll av
köldmedieanläggningar
Vitvaror 2019
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