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§ 128 Dnr 2023-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Ola Robertsson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 129 Dnr 2023-000002 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 

förändringar: 

1. Tilläggstrafik sommaren 2023 läggs till som ärende 29 på 

dagordningen. 

2. Lugnevi Isarena Ronneby 24:7- besluts om användningsförbud läggs 

till som ärende 30 på dagordningen.  

________________ 
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§ 130 Dnr 2023-000125 4230 

Finansiering framtida kostnader (efterbehandlingsfas) 
Angelskogs deponianläggning 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från Ronneby Miljö & Teknik AB § 8: 

Kostnad för projektet i budget: 25 Mkr.  

Kostnadsökningar har uppkommit av två anledningarn 

1) Enligt kalkyl från konsult landar nu en s.k. MBRR-anläggning på 

61,5 Mkr och en SBR anläggning på 50 Mkr i entreprenadsumma 

inklusive kostnader för beställarorganisation under produktionsfasen.  

2) Fondering efterbehandlingsfas deponi. En kostnadsberäkning har 

gjorts for efterbehandlingsfasen som vi enligt lag måste avsätta 

medel för framtida kostnader gällande Angelskogsdeponin. 

Problemet är nu att de fonderingarna som avsätts inte täcker 

kostnadsökningar. (Fonderingen kommer att göras enligt det lägre 

anläggningsalternativet). Se bilaga l.   

Hur ska finansieringsfrågan lösas? Höjda taxor, skattemedel eller finns det 

medel från Naturvårdsverket att söka? Annelie har undersökt det sistnämnda 

men dessvärre finns inga medel att söka. Styrelsen önskar inte höja taxornaa. 

Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå KF en utökning av investeringen för 

lakvattenreningen från 25 Mkr till 50 Mkr för Renhållningsverksamheten, 

investeringen fördelar sig med 25 Mkr är 2023 och 25 Mkr år 2024. 

Styrelsen beslutar vidare att fonderingen för efterbehandlingsfas deponi 

kommer att behöva höjas. Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att hela fonderingen tas ut via skattemedel. I dagsläget uppgår fonderingen 

till 50 Mkr. Fonderingens beloppsmässiga storlek prövas årligen. 

Styrelsen ger VD i uppdrag att påbörja upphandlingen snarast för att klara 

tidsramen enligt Mark-& Miljödomstolens dom. Avtal kan tecknas först efter 

att erforderliga ekonomiska beslut har fattats av kommunfullmäktige.    

Deltar i debatten 

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

(L), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Anna Ekberg (KD). 
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Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet till Ronneby Miljö 

& Teknik AB för en analys och utvärdering av möjligheterna att istället för 

att belasta skattekollektivet belasta renhållningskollektivet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera ärendet till Ronneby Miljö & 

Teknik AB för en analys och utvärdering av möjligheterna att istället för att 

belasta skattekollektivet belasta renhållningskollektivet. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB  
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§ 131 Dnr 2022-000597 041 

Resultatbudget 2023 för AB Ronnebyhus  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från AB Ronnebyhus 2023-02-27 § 25: 

Med anledning av att den årliga hyresförhandlingen för 2023 hänsköts till 

hyresmarknadskommittén för medling beslutade bolagsstyrelsen 2022-12-05 

§ 70, om en preliminär resultatbudget. Förhandlingsöverenskommelse har 

träffats parterna emellan och därför kan den preliminära resultatbudgeten 

revideras. Den preliminära budgeten baseras på en fiktiv hyreshöjning på 4 

%. Resultatet blev sedermera, 4,68 % (+0,68 % på hyresintäkter bostäder 

och hyresintäkter blockhyresavtalen bostäder ger ytterligare ca.960 tkr). 

Föreslagen revidering är att balansera den ökade intäktssidan med att öka 

kostnadssidan, planerat underhåll. Med samma summa. 

Förslag på reviderad resultatbudget för 2023 redovisades på sammanträdet. 

Styrelsen beslutade  

att godkänna resultatbudget för 2023      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på att godkänna AB 

Ronnebyhus resultatbudget för 2023 och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna Ab Ronnebyhus resultatbudget för 2023. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 132 Dnr 2023-000126 101 

Information nämndernas (ej KS) rapportering av 
internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

I tillämpningsanvisningarna till reglemente för intern kontroll står att rapport 

årligen ska ges Kommunstyrelsen gällande uppföljning av nämndernas 

föregående års internkontrollplaner. 

Härmed delges nämnderna beslutsunderlag avseende rapportering intern 

kontroll 2022.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att notera handlingarna till protokollet.   

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 133 Dnr 2023-000127 101 

Information avseende nämndernas (ej KS) 
internkontrollplaner för innevarande år, 2023 

 

Sammanfattning  

I tillämpningsanvisningarna till reglemente för intern kontroll står att 

information avseende nämndernas internkontrollplaneras ska ges 

Kommunstyrelsen för innevarande år. 

Härmed delges nämnderna beslutsunderlag avseende nämndernas 

internkontrollplaner för innevarande år, 2023.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att notera handlingarna till protokollet.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 134 Dnr 2023-000137 040 

CURA Individutveckling - återbetalning av eget kapital 
2023 

 

Sammanfattning  

Cura Individutvecklings egna kapital har under senare år vuxit sig stort och 

förbundet har en stark finansiell ställning. Förbundets egna kapital var per 31 

december 2022 36 435 tkr.  

 

Tidigare har förbundet återbetalat eget kapital i förhållande till köpta tjänster 

under de senaste fem åren och detta gjordes 2010 och 2015.  

Bedömning 

Länets kommunala ekonomichefer har gemensamt tagit fram ett förslag om 

en hållbar nivå för eget kapital i förbundet på semesterlöneskulden x 2.  
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I detta förslag har ekonomicheferna räknat på de fem senaste åren vilket är 

tillgängliga uppgifter från förbundets årsredovisningar. Den gemensamma 

bedömningen är att det räcker med fem år för en rättvis fördelning. 

 

Medlemskommunerna fakturerar förbundet i enlighet med förslaget med 

betalningsdatum 2023-11-30.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge Cura 

Individutveckling i uppdrag att under 2023 återbetala 27 679 tkr av eget 

kapital i enlighet med förslaget.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet.       

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet.  

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren, ekonomichef  
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§ 135 Dnr 2023-000185 047 

Mottagande av statsbidrag för insatser inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention 2023 

 

Sammanfattning  

Staten och SKR har sedan 2012 gemensamt bedrivit ett långsiktigt arbete för 

att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och 

suicidprevention. Utvecklingsmedel har betalats ut till regioner och 

kommuner för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid 

samt öka tillgängligheten till vård och stöd vid psykisk ohälsa. -- I Ronneby 

har riktad insats utformats bl.a genom Träffpunkten, som är en mötesarena 

för personer med upplevd ensamhet pga psykisk ohälsa. Olika 

kompetensinsatser har riktas till medarbetare, bl.a MHFA samt 

kompetensutveckling för att stärka och främja det personcentrerade 

förhållningssätt i utformande av stödinsatser.   

För år 2023 tilldelas Ronneby kommun 547 624 kr för att främja 

utvecklingsarbete utifrån handlingsplan och 272 982 kr till kunskapsbaserad 

och säker vård och omsorg.     

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner rekvirering av statsbidrag 

för området psykisk hälsa och suicidprevention, totalt 820 606 kr.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner rekvirering av statsbidrag för 

området psykisk hälsa och suicidprevention, totalt 820 606 kr. 

________________ 

Exp: 

Jessica Masmanidou, verksamhetschef  
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§ 136 Dnr 2022-000445 370 

Åtgärder med anledning av elbrist 

 

Sammanfattning  

Sören Andersson, fastighetschef, ger information om åtgärder med anledning 

av elbrist.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(55) 
2023-03-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr 2023-000171 009 

Årsrapport 2022 Lokala brottsförebyggande rådet 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Tidigare år har viss rapportering av olika årsrapporter skett i samma ärende 

som årsredovisningen och även ibland ingått i årsredovisningsdokumentet. 

Från och med bokslutet för 2023 ändras den kommunala revisionen något 

vilket gör att årsredovisningen inte bör innehålla annan rapportering än det 

som ska revideras enligt god redovisningssed.  

 

I och med att ändringen nu är känd flyttas de rapporter som annars skulle 

rapporterats i ärendet med årsredovisning till egna ärenden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera Årsrapport 2022 

Lokala brottsförebyggande rådet Ronneby kommun till protokollet.   

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 
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§ 138 Dnr 2021-000649 101 

Information Gribshunden 

 

Sammanfattning  

Ärendet utgår.      

________________ 
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§ 139 Dnr 2023-000151 055 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
Serviceavtal för hissar, lyftplattor och portar 

 

Sammanfattning  

Nuvarande avtal avseende Serviceavtal för hissar, lyftlattor och portar 

upphör att gälla 2023-07-31. Ny avtalstid kommer att gälla fr o m 2023-08-

01 – 2025-07-31 med möjlighet till ett + ett års option. Avtalet avser 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumenten avseende upphandling av Serviceavtal för hissar, 

lyftlattor och portar.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

avseende upphandling av Serviceavtal för hissar, lyftlattor och portar. 

________________ 

Exp: 

Daniel Camenell, upphandlare  
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§ 140 Dnr 2023-000196 050 

Miljöcertifiering El 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-12-12 § 502 att för första 

kvartalet 2023 välja elleverans av Nordisk elmix till ett påslag om 2 

öre/kWh.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S) och Bengt Sven 

Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet förlänger valet av Nordisk 

elmix i sex månader.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förlänger valet av Nordisk elmix i sex 

månader.   

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare  
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§ 141 Dnr 2023-000109 003 

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning 

 

Sammanfattning  

Det finns behov att ändra kommunfullmäktiges arbetsordning så att 

hänvisningarna i den överensstämmer med den senaste kommunallagen. 

Revideringen avser således endast nya hänvisningar till senaste 

kommunallagen.  

 

Samtliga ändringar är markerade i bilagt förslag till arbetsordning. För att se 

vilka delar som föreslås ändras är det är det enklast att jämföra 

arbetsordningarna med varandra. Ursprungsversionen av 

kommunfullmäktiges arbetsordning finns som bilaga till tjänsteskrivelsen 

Bedömning 

- att anta de ändringar som föreslås i kommunfullmäktiges arbetsordning 

som framgår av bilaga 1.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta 

reviderad arbetsordning.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta reviderad arbetsordning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(55) 
2023-03-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142 Dnr 2023-000110 003 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning  

 

Sammanfattning  

HR har gjort en översyn av personalavsnittet i delegationsordningen för att 

säkerställa en enhetlighet i samtliga delegationsordningar och det är därför 

aktuellt att revidera detta avsnitt i Kommunstyrelsens delegationsordning 

samt i samband med detta även göra en övergripande revidering av 

delegationsordningen. Förutom avsnittet personal har även ändringar gjorts i 

avsnittet planärenden genom införande av rubriken avskrivning av ärenden 

både innan och efter handläggning påbörjats samt en revidering i avsnittet 

om upphandling där inköpschefen bytts ut mot upphandlingssamordnare.  

 

Samtliga ändringar är markerade i bilagt förslag till delegationsordning. För 

att se vilka delar som föreslås ändras är det är det enklast att jämföra 

delegationsordningarna med varandra. Ursprungsversionen av 

Kommunstyrelsens delegationsordning finns som bilaga till 

tjänsteskrivelsen.  

Bedömning 

- att anta de ändringar som föreslås i Kommunstyrelsens delegationsordning 

som framgår av bilaga 1.   

 

Beslutsförslag 

Att anta de ändringar som föreslås i kommunstyrelsens delegationsordning 

som framgår av bilaga 1     

Förslag till beslut 

- Bilaga 1: Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden – 

Ändringsförslag 

Bilaga 2: Delegationsordning för vård- och omsorg - Ursprungsversion 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att Att anta de 

ändringar som föreslås i kommunstyrelsens delegationsordning som framgår 

av bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 143 Dnr 2023-000193 253 

Försäljning av Frakten 7, 8 och 9 samt 
överenskommelse om fastighetsreglering Gärestad 
1:13 och Frakten 10 

 

Sammanfattning  

AB Ronneby Industrifastigheter (nedan ABRI) har markanvisningsavtal för 

fastigheterna Frakten 7, 8 och 9 på Gärdet.  På dessa fastigheter planeras för 

byggnation av en ny industribyggnad. Markpriset är enligt tidigare beslut satt 

till 100 kr/kvm och köparen står för förrättningskostnad. Fastigheterna berörs 

av pågående planändring av Detaljplan för Gärestad 1:13 mfl som väntas 

vinna laga kraft under hösten 2023.  Efter det genomförs fastighetsreglering i 

syfte att tillskapa rätt gränser för ABRIs fastighet enligt planändringen.  

Bedömning 

ABRI har markanvisning på tomterna Frakten 7, 8 och 9 inom 

verksamhetsområdet Gärdet. Bolaget planerar att under 2023/2024 uppföra 

en industribyggnad på området med Cetetherm som hyresgäst. 

Bygglovhandlingar är under framtagande och kommer att lämnas in under 

februari månad. 

Den gällande detaljplanen för Gärestad 1:13 mfl är under pågående 

planändring vilket innebär att förändring i kvartersmarkens utformning 

kommer att fastighetsregleras efter planändringens lagakraftvinnande. ABRI 

föreslås därför som steg 1 att köpa fastigheterna Frakten 7, 8 och 9 med en 

total yta om 19781 kvm för att möjliggöra byggnationen. Som ett andra steg 

i processen sker under hösten 2023 överföring av den mark, ca 1060 kvm, 

som planändringen möjliggör. Köparen står för och bekostar 

ombyggnationen gällande anpassningar av mark, ledningar mm som tidigare 

utgjort allmän plats.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att godkänna köpeavtal för Frakten 7, 8 och 9 och Överenskommelse om 

fastighetsreglering mellan Gärestad 1:13, Frakten 10 och Frakten 7, 8 och 9 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

köpeavtal för Frakten 7, 8 och 9 och Överenskommelse om 

fastighetsreglering mellan Gärestad 1:13, Frakten 10 och Frakten 7, 8 och 9. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 144 Dnr 2023-000130 007 

Kommunala befogenheter, styrelsens uppsikt och 
beredningsansvar 

 

Sammanfattning  

Revisionen vid Ronneby kommun har under pågående revision för år 2022 

anmodat kommunstyrelsen att yttra sig över de överväganden avseende den 

kommunala kompetensen som gjorts i samband med att AB Ronneby 

Industrifastigheters (”ABRI”) investeringsbudget för år 2023 beretts för 

kommunfullmäktiges ställningstagande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet..  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 145 Dnr 2023-000190 001 

Förslag till förändrad förvaltningsorganisation 

 

Sammanfattning  

Bakgrund 
 

Ronneby kommun utvecklas och det är viktigt att åstadkomma en så effektiv 

och samordnad samhällsbyggnadsprocess som möjligt. Delar av denna 

process hanteras inom Kommunledningsförvaltningen, KLF och andra delar 

inom förvaltningen för Teknik, Fritid och Kultur. 

 

Utvecklingstakten är idag hög och bedömningen är att om ovannämnda delar 

i processen samlas i en gemensam organisation så ökar möjligheterna till en 

förbättrad styrning, samordning och koordinering vilket förväntas öka 

effektiviteten i samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Möjligheten att förbättra resursutnyttjandet genom bättre samordning ökar 

genom att planering och prioritering samordnas. Förändringarna i 

organisationen måste alltså kompletteras med förändring och utveckling av 

ärendeprocesser och rutiner för att få avsedd effekt. 

 

Föreslagen förändring skall alltså inte ses som en kritik mot hittills utfört 

arbete utan som ett sätt att ytterligare öka effektiviteten i 

samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Genom att sammanföra Kulturcentrum och Biblioteksenheten med 

kulturskolan skapas en samordning av kommunens aktiviteter inom 

kulturområdet vilket förväntas ge positiva samordningseffekter.  Vidare 

finns det en nära koppling mellan fritidsgårdsverksamheten och 

Utbildningsförvaltningens verksamhet, varför denna del föreslås föras till 

Utbildningsförvaltningen. Organisatorisk placering på 

Utbildningsförvaltningen.      

Bedömning 

Planarkitekter och översiktsplanerare flyttas från KLF-ESS, till TFK-

förvaltningen. Enheten för mark och exploatering flyttas från KLF till TFK-

förvaltningen. 

Kulturfrågor inkl. Kulturcentrum och Biblioteksenheten samt ansvaret för 

fritidsgårdar flyttas från TFK förvaltningen till Utbildningsförvaltningen. 
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Detta innebär att TFK-förvaltningen med vissa undantag-

måltidsverksamheten och anläggningsverksamheten inom 

fritidsverksamheten—renodlas för att arbeta med samhällsbyggnadsfrågor. 

 

En fråga som det är viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt och hitta 

effektiva lösningar för, är hanteringen av bidrag till olika typer av 

föreningsverksamhet. 

 

Inga förändringar föreslås i de politiska nämndernas ansvar. Förutom att 

fritidsgårdar ingår i Utbildningsnämndens ansvarsområde. 

 

Riskbedömningar har genomförts på övergripande nivå för de föreslagna 

förändringarna. Bedömningarna pekar på vad som är viktigt att ta med sig 

om förändringarna genomförs, men bedöms inte utgöra grund för att inte 

genomföra dem. 

 

Om förslagen beslutas politiskt, kommer nästa steg bli att på berörda 

förvaltningar precisera effekter på organisation, styrning och processer och i 

samband med det genomföra risk- och konsekvensorganisationer och 

samverkan med berörda skyddsombud och personalorganisationer.  

 

Förslagen har samverkats 

  

Risk- och konsekvensanalyser bifogas liksom Barnkonsekvensanalys.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

I enlighet med förslaget.      

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S) och Malin Månsson (S).  
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Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande: 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att planarkitekter och översiktsplanerare flyttas 

från kommunledningsförvaltningen och enheten för strategisk 

samhällsutveckling till teknik-fritid- och kulturförvaltningen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att mark- och exploateringsenheten flyttas från 

kommunledningsförvaltningen till teknik-fritid- och 

kulturförvaltningen.    

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar den del av förslaget 

som rör kulturskolan för att utreda en eventuell flytt av denna till 

teknik-fritid- och kulturförvaltningen istället.   

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att planarkitekter och översiktsplanerare flyttas 

från kommunledningsförvaltningen och enheten för strategisk 

samhällsutveckling till teknik-fritid- och kulturförvaltningen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att mark- och exploateringsenheten flyttas från 

kommunledningsförvaltningen till teknik-fritid- och 

kulturförvaltningen.    

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar den del av förslaget 

som rör kulturskolan för att utreda en eventuell flytt av denna till 

teknik-fritid- och kulturförvaltningen istället. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Carl-Martin Lanér, kommundirektör  
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§ 146 Dnr 2023-000206 001 

Uppdrag organisationsöversyn mm 

 

Sammanfattning  

Det sker snabba förändringar i omvärlden som på olika sätt påverkar 

kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige har också i budgetbeslutet för 

2023 uppdragit till kommundirektören att genomföra åtgärder i 

verksamheten. 

 

Sammantaget innebär detta att det finns behov av att se över den kommunala 

organisationen och föreslå åtgärder för att möta de förändrade 

omvärldsförutsättningar och rätt prioriteringar som på olika sätt påverkar 

kommunen nu och framöver. 

 

Åtgärderna skall ha följande inriktning: 

 

 Omställning av organisation, inriktning, processer mm 

Syfte: 

• Bättre anpassat till leverans av politiska krav och behov 

• Bättre anpassat till att ta tillvara möjligheter i utveckling 

infrastruktur, etableringar och de möjligheter som ges 

• Bättre anpassat till omvärldskrav civilförsvar, digitalisering, 

hållbarhet, trygghet och säkerhet 

• Ökad samverkan internt och externt till exempel med andra aktörer 

• Från administration till prioriterad service 

• Sänka kostnader 

 

 

Åtgärderna föreslås genomföras som ett projekt enligt kommunens projekt-

modell och i nära dialog med den politiska nivån. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

uppdra åt kommundirektören att utarbeta förslag till förändringar i den 

kommunala organisationen enligt ovan, samt 

att en politisk styrgrupp enligt kommunens projektmodell bildas med 

företrädare för partierna  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Ola Robertsson (S).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att den 

politiska styrgruppen ska bestå av ledamöterna och ersättarna i 

kommunstyrelsenarbetsutskott samt samtliga partiers gruppledare.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Uppdra åt kommundirektören att utarbeta förslag till förändringar i 

den kommunala organisationen enligt ovan, samt 

2. Att en politisk styrgrupp enligt kommunens projektmodell bildas med 

företrädare för kommunstyrelsens arbetsutskott, både ledamöter och 

ersättare, samt samtliga partiers gruppledare.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 147 Dnr 2021-000351 192 

Besvarande av motion från Peter Bowin (V) och Omid 
Hassib (V) om minnesmärke/minnesplats för 
förintelseöverlevaren Benny Grünfeld 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har remitterat motion från Peter Bowin (V) och Omid 

Hassib (V) om minnesmärke/minnesplats för förintelseöverlevaren Benny 

Grünfeldt. Benny Grünfeldt föddes 6 maj 1928 i Rumänien och kom till 

Sverige 1945, han var då 17 år och hade tillbringat nästan 1 år i 

förintelseläger. Benny Grünfeldt dog 26 mars 2021. 

Bedömning 

Benny Grünfeldt hade starka kopplingar till Ronneby och Kallinge. 

Framförallt till Kallinge där han bodde och arbetade under många år. 

Enheten för strategisk samhällsutveckling har därför tittat på platser där ett 

minnesmärke/minnesplats skulle vara lämpligt främst i Kallinge men även i 

Ronneby.  

Enheten för strategisk samhällsutveckling ser alternativ 1 som det bästa 

förslaget. Se nedan. 

 

Alternativ 1: En plats där det passerar många människor är (Kalleberga 6:17) 

promenadstråket utmed ån i centrala Kallinge öster om Brandstationen. 

Platsen är idag ett oanvänt gräsbevuxet område som skulle kunna göras till 

en fin minnesplats. (Kvartersmark för bostäder i detaljplanen). Typ av 

minnesmärke/plats och kostnader utreds i ett senare skede. 
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Alternativ 2: Utanför Kommunalhuset i Kallinge (Allmän plats, stort A i DP) 

 

 

 

Alternativ 3: Rådhusparken, Ronneby. (Allmän plats i DP) 
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Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta 

Alternativ 1, platsen vid promenadstråket vid ån i Kallinge.      

Deltar i debatten 

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

(S), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD) och Anna Ekberg (KD).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta alternativ två, kommunalhuset i Kallinge, som 

plats för minnesmärket samt ge teknik-fritid- och kulturförvaltningen i 

uppdrag att återkomma med förslag på utformning. Med detta anses 

motionen bifallen.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta alternativ två, kommunalhuset i Kallinge, som 

plats för minnesmärket samt ge teknik-fritid- och kulturförvaltningen i 

uppdrag att återkomma med förslag på utformning. Med detta anses 

motionen bifallen.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 148 Dnr 2022-000375 192 

Besvarande av motion från Miljöpartiet de gröna (MP) 
Skapa bilfria zoner vid skolor 

 

Sammanfattning  

Miljöpartiet de gröna (MP) har lämnat motion om att skapa bilfria zoner 

enligt följande: 

”Många elever känner sig otrygga när de går eller cyklar till och från skolan, 

eftersom bilar kör för fort vid hämtning och lämning precis utanför skolan, 

samt skolbusstrafiken som också kör längs skolvägen. Många elever bor så 

nära skolan att det egentligen skulle vara bäst för både barn, föräldrar, hälsa 

och miljö om barnen gick eller cyklade till skolan, men på grund av en 

osäker trafikmiljö känner sig föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med 

bil. Ronneby skulle kunna inrätta bilfria zoner runt skolorna för att bidra till 

en bättre folkhälsa samt en säkrare miljö till och från skolan för barn.  

 

Idag rekommenderar men att barn ska röra på sig minst 60 minuter per dag 

för en god hälsa. Då vuxna idag tenderar till att röra på sig mindre resulterar 

det i att även barn rör på sig mindre. Att cykla eller promenera till skolan 

skulle bidra till en bra bas för rörelse. Att inleda dagen med att röra på sig 

påverkar skolresultaten positivt. Goda vanor grundas tidigt och barnen mår 

bra av den rörelse det ger.  

 

Möjligen kan man på skolorna skapa zoner där eleverna släpps av och 

fortfarande har en bit kvar att gå som är säker för dem att ta.  

 

Zonen blir även avsläppsplats för skolskjutsar så att även dessa barn får 

möjlighet till den rörelse som visats sig vara så bra för skolresultaten. Bilfria 

zoner runt skolor har införts i flera europeiska städer med gott resultat. 

 

Trafikproblemen runt skolorna ökar varje år eftersom fler föräldrar skjutsar 

sina barn till skolan i bil, och många kör fortare och vill stanna nära 

skolbyggnaden. Ungefär hälften av rektorerna i försäkringsbolagets 

undersökning anser att föräldrar som lämnar och hämtar sina barn med bil 

utgör den största risken.  
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Barns skolväg är en strategisk fråga för att förbättra folkhälsan genom att 

främja vardaglig motion. Ronneby kommun kan ta ansvar för elevernas hälsa 

och skolpresentationer samtidigt som klimatpåverkan minskar genom att 

bilkörning byts mot fossilfri transport.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta  

att ge TFK nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på bilfria zoner 

runt skolor i Ronneby Kommun.  

 

att intilliggande områden gator/vägar får en hastighetsbegränsning för att 

gynna gående och cyklande barn”  

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till såväl utbildningsnämnden som teknik-, 

fritid- och kulturnämnden. 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till bilfria zoner vid skolor, med 

tillägget att ansvaret för planering, utformning eller drift- och underhåll av 

miljöerna utanför skolgården ligger dock inte hos  utbildningsförvaltningen. 

 

Av teknik-, fritid- och kulturnämndens yttrande framgår följande: ”Bilfria 

zoner runt förskolor och skolor är en komplex frågeställning. I den blandade 

staden är skolor mångt och mycket integrerade med bostäder och andra 

verksamheter. Gatorna runt skolorna har således flera funktioner och 

försörjer trafik till och från flera olika målpunkter. Likaså måste 

varuleveranser, sophämtning och färdtjänst kunna nå skolorna och 

parkeringar för rörelsehindrade måste vara tillgängliga.  

 

För att kunna åstadkomma bilfria zoner kring skolorna behövs ett nära 

samarbete mellan skolledning, föräldrar och förvaltningens tjänstepersoner 

samt boende och verksamheter i närområdet. Skolledning och förvaltningen 

behöver vara överens om införandet av bilfri zon kring skolan. 

Samarbetsparterna behöver avsätta tillräckliga resurser för att förankra, 

genomföra och kommunicera åtgärden.  

 

Vägarna invid samtliga skolor har idag hastighetsbegränsning på max 30 

km/h vid skoltid.” 
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Nämnden förslår att kommunfullmäktige beslutar att föreslå 

utbildningsförvaltningen att tillsätta ett flertal arbetsgrupper med föräldrar, 

elever, lärare och rektorer för att ta fram konkreta förslag på åtgärder för att 

förbättra trafiksituationen vid skolorna i kommunen. För att hålla samman 

förslagen bör utbildningsförvaltningens kvalitétsutvecklare ingå som 

projektledare.  

 

Gällande delen att intilliggande områden gator/vägar får en 

hastighetsbegränsning för att gynna gående och cyklande barn föreslår 

teknik-, fritid- och kulturnämnden att motionen är besvarad.  

 

Utbildningsförvaltningen har fått möjligheten att kommentera teknik-, fritid- 

och kulturnämndens yttrande. 

Förvaltningen yttrar att de inte har någon anledning att motsätta sig teknik-, 

fritid- och kulturnämndens bedömning gällande frågans komplexitet. Att 

utbildningsförvaltningen får ett sådant uppdrag är dock direkt olämpligt 

utifrån bedömd komplexitet, krav på erfarenhet och kunskap i frågan. Frågan 

bör hanteras av funktioner med en övergripande kunskap och erfarenhet 

inom trafikområdet. Den nödvändiga kunskapen finns inte hos 

utbildningsförvaltningen. Förvaltningen kan dock självklart bistå med 

tankar, idéer och synpunkter på hur de upplever situationen.  

 

Mot bakgrund av inkomna yttranden är det tydligt att införandet av bilfria 

zoner inte är en enkel fråga inte bara utifrån frågan i sig utan också utifrån 

vem som ska driva den. Det är ett stort arbete med många parametrar som 

påverkar om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra och där 

förutsättningarna skiftar mycket från skola till skola. 

 

Trafiksäkerheten runt kommunens skolor är viktig och har bl.a. lett till att det 

är hastighetsbegränsat till 30 km/tim intill skolorna i kommunen. Då 

förutsättningarna över tid kan förändras behöver trafiksäkerheten kring 

skolorna ses över med jämna mellanrum eller då förändringar skett. För det 

arbetet kan en planering läggas upp där t.ex. tre-fyra skolor om året gås 

igenom utifrån trafiksäkerhet i närområdet. I en sådan analys kan 

möjligheten att inrätta en bilfri zon ingå. Ansvaret för att ta fram en sådan 

plan och genomförandet av den bör ligga under teknik-, fritid- och 

kulturnämnden men göras i nära samarbete med personal från 

utbildningsförvaltningen samt i förlängningen elever, föräldraråd m.fl. 
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Utifrån ett sådant resonemang bör inget uppdrag ges specifikt för att ta fram 

förslag på bilfria zoner runt skolorna i kommunen och motionens första att-

sats bör därför avslås. Andra att-satsen bör enligt teknik-, fritid- och 

kulturnämnden anses vara besvarad eftersom det idag finns en 

hastighetsbegränsning på max 30 km/h på vägarna invid samtliga skolor 

under skoltid.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

- avslå motionen i delen som föreslår att det ges ett uppdrag till teknik-, 

fritid- och kulturnämnden att ta fram förslag på bilfria zoner runt skolor i 

Ronneby kommun samt 

motionen i delen som gäller att intilliggande områden gator/vägar får en 

hastighetsbegränsning är besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Ola Robertsson (S).  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Avslå motionen i delen som föreslår att det ges ett uppdrag till 

teknik-, fritid- och kulturnämnden att ta fram förslag på bilfria zoner 

runt skolor i Ronneby kommun samt att  

2. motionen i delen som gäller att intilliggande områden gator/vägar får 

en hastighetsbegränsning är besvarad 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 149 Dnr 2022-000244 192 

Besvarande av motion från Magnus Björk (S) angående 
höjda ersättningsarvoden i Ronneby kommuns 
nämnder 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamoten Magnus Björk (S) föreslår i en motion att 

närvarande, icke tjänstgörande, ersättare i nämnder erhåller arvode som 

ordinarie ledamöter. 

Enligt nuvarande regelverk erhåller närvarande ej tjänstgörande ersättare 

hälften av sammanträdesarvodet för ledamöter och tjänstgörande ersättare.  

Bedömning 

En mindre omvärldsbevakning har gjorts genom att studera Bestämmelser 

om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Karlskrona, Karlshamns och 

Tingsryds kommun. 

I samtliga kommuner är utgångspunkten vad en riksdagsledamot erhåller i 

arvode.  

I Karlskrona erhåller icke tjänstgörande ersättare samma ersättning som 

tjänstgörande ersättare och ledamöter. Ersättningen består av både ett 

grundarvode och ett sammanträdesarvode. För en ledamot eller ersättare i 

nämnd utgår grundarvode om 1% av riksdagsledamotsarvodet per år 

(=8760kr/år). Sammanträdesarvodet är 0,983% av riksdagsledamotsarvodets 

månadsbelopp upp till 7 timmar (=717,60kr). Vid mer än 7 timmar utgår 

dubbelt arvode. 

 

I Karlshamn erhåller närvarande icke tjänstgörande ersättare samma 

ersättning som tjänstgörande samt ledamöter. Sammanträdesarvodet är 

”0,011 av årsarvodet” (=963,60 kr). Det är samma arvode oavsett hur länge 

sammanträdet pågår och man kan bara få ett per dag. 

 

I Tingsryds kommun får enbart tjänstgörande ersättare ersättning. Vid 

kortare tid än 2 timmar är arvodet 0,75% av kommunstyrelsens ordförandes 

(KSOs) arvode per månad (=465,40 kr)och vid mer än 2 timmar 1,5% 

(=930,75 kr). Arvodet till KSO är 85% av riksdagsledamotsarvodet. 
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Sammantaget visar den lilla omvärldsanalysen att det finns många olika sätt 

att hantera förtroendevaldas ersättningar på. Från Karlskrona där alla utöver 

sammanträdesarvode, får ett grundarvode oavsett om man är med på mötena 

eller ej till Tingsryd där ersättare som inte tjänstgör inte får någon ersättning 

alls. 

 

Vid en jämförelse är bestämmelserna i Ronneby mer differentierade både 

kopplat till sammanträdenas längd men också att det görs skillnad på 

tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.  

 

En inventering har gjorts av hur många ej tjänstgörande ersättare som 

närvarat vid nämndernas samt kommunstyrelsens sammanträden de senaste 

12 månaderna. Resultatet är att det varierar från en till fyra stycken i snitt. 

Flertalet nämnder/ks visar, naturligt nog, en ökning av närvaron i början av 

mandatperioden. 

Om beräkningar görs med utgångspunkt i genomsnitt 2,5 närvarande och 66 

möten på mer än fyra timmar blir den extra kostnaden utifrån 

ersättningsnivån 2023 drygt 108 tkr.  

Om full ersättning utgår skulle troligen deltagandet av ej tjänstgörande 

ersättare öka varför 108 tkr bör ses som ett minimum. 

 

Det bör tilläggas att en ändring av nuvarande regelverk kan innebära 

engångskostnader för ändringar i systemen som hanterar närvaro och 

arvoden samt integrationen mellan systemen. Om det behövs bör kostnaden 

uppgå till max 30 tkr. 

 

Om kommunfullmäktige beslutar att alla närvarande ersättare ska erhålla 

samma sammanträdesarvode oavsett om de är tjänstgörande eller ej bör ett 

uppdrag gå till kommunledningsförvaltningen att ändra i dokumentet 

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda (beslutas sedan 

av kommunfullmäktige) samt ge förvaltningen tid för genomförandet i 

övrigt.   

Förslag till beslut 

Inget förslag till beslut ges.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Ola Robertsson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att motionen anses besvarad. .      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 150 Dnr 2022-000377 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG Karön 
restaurang och båt 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2023-02-28 § 37: 

Förslagsställaren Margareta Vågman skriver att efter besök på den utmärkta 

restaurangen på Karön, hoppas hon att vi kan hitta en dialog med samma 

krögare inför nästa säsong. Vad som är avgörande för att verksamheten på 

Karön och tillgängligheten för allmänheten till Karön är ju att båtturerna 

mellan Ekenäs och Karön blir oftare och smidigare. Systemet med 

Kallebåten som kunde kallas på fungerade ju alldeles utmärkt tidigare. 

Försök åtgärda detta inför nästa sommar så att ännu flera turister och 

Ronnebybor kan få ta del av denna unika pärla.      

Bedömning 

Efter att Teknik-, fritid och kulturförvaltningen har analyserat båttrafiken 

mellan Ekenäs och Karön för säsongen 2022, har det framkommit önskemål 

från allmänhet och entreprenörerna som driver verksamhet på Karön att 

båttrafiken behöver förstärkas under högsommartiden. Dialog genomfördes 

med samtliga inblandade entreprenörer. Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

beslutade sedan i november 2022 att just förstärka båttrafiken från 

midsommar till halva augusti 2023. Kostnaden beräknas öka med 200 000 kr 

för personal och utökad drift för säsongen.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden föreslå Kommunstyrelsen att besluta att med ovan text anse 

medborgarförslaget besvarat.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2023-02-28  

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att med ovan text anse medborgarförslaget besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på teknik-fritid- och 

kulturnämndens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

medborgarförslaget är besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 151 Dnr 2022-000411 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG sammanhållen 
turismsatsning Ekenäs-Karön 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2023-02-28 § 38: 

Förslagställarna Eleonor Elmstedt Ohlsson och Bennie Ohlsson föreslår ett 

speciellt fokus på turism- och besöksnäringen så att nästa års säsong kan 

rivstarta. Ekenäs och Karön är tillgångar som måste ges rätt förutsättningar 

för att blomma ut. Då krävs emellertid att Ronneby kommun nu direkt fattar 

beslut om en rejäl satsning 

1. Ett samlat grepp om verksamheten på Ekenäs och Karön 

inkluderande Karörestaurangen, stugbyn, gästhamnen, 

bränsledepå/macken och Villa Vassen. Omgående en genomgång och 

analys tillsammans med de som arrenderar driften. Vilka behov finns 

för att det skall bli ett fungerande sammanhållet koncept.? Ett 

Ronnebys eget "Sandhamn". Målsättningen måste vara genomfört 

detta till nästa sommar. 

 

2. Restaurangen på Karön är mycket sliten. Övervåningen får 

exempelvis ej användas. Hela fastigheten behöver en rejäl översyn, 

så att den i sin helhet kan nyttjas. Detta måste vara genomfört i god 

tid innan sommaren 2023. Schweizeriet är dessutom ett kulturarv 

som måste vårdas. Det innebär att en renovering av detta slag helt 

faller på ägaren, Ronneby kommun. Nu efter några år behöver Villa 

Vassen också en översyn. 

 

3. Turtätheten ska självklart vara lika frekvent som då Karöline 

trafikerade rutten. Det handlar inte bara om service till restaurangen 

utan jämväl stugby och badsugna besökare, m.fl. 

 

4. Till sist föreslår vi att turist och besöksnäringen i kommunen 

organiseras så den ges en större tyngd i den kommunala 

beslutsprocessen.      
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Bedömning 

Området runt och omkring Karön och dess turism- och besöksnäring finns 

redan i ett samlat grepp. Hela driften och skötsel av båthamn, stugor, 

tankstation, Villa Vassen, Schweizeriet och tillhörande båttrafik har varit ute 

på en offentlig upphandling där ett samlat grepp var ett stort önskemål just 

från kommunen. 

 

Endast uthyrningsstugor och båthamnen var av intresse för entreprenörer att 

driva och som sedermera blev offererat och godkänt enligt Lagen om 

offentlig upphandling (LOU). Kommunen lyckades senare tillslut få in 

entreprenörer som ville driva restaurangen Villa Vassen samt tillslut även en 

entreprenör till Schweizeriet under sommarmånaderna 2022. Båttrafiken och 

tankstationen har bemannats av kommunen med hjälp av upphandlad 

personal och inhyrd båt via regionen och Affärsverken. 

 

Ett flertal av kommunens fastighetsbestånd lider tyvärr av ett större behov av 

renovering. Fastighetsenheten har fått ett uppdrag av kommunens revisorer 

att se över en underhållsplan som ska påbörjas under 2023. Om Schweizeriet 

och Villa Vassen är några av de högst prioriterade byggnader återstår att se, 

men en viss uppfräschning och renovering kommer med all säkerhet ske 

inom en snar framtid om verksamhet ska bedrivas, då dessa behov 

kontinuerligt uppkommer i denna typ av fastighet. 

 

Under 2023 kommer turtätheten att öka under högsommartid och därmed 

likna mer den som fanns då Karöline trafikerade rutten tidigare. Teknik- 

fritid- och kulturnämnden har i november 2022 beslutat att utöka trafiken, 

efter en analys och kontakt med samtliga entreprenörer och näringsidkare 

samt även badande besökare till Karön. 

 

Kommundirektören har ett givet uppdrag av politiken att förändra och 

säkerställa eventuella organisations- eller funktionsförändringar för att på 

bästa sätt tillmötesgå invånare och besökare i och till Ronneby kommun. 

Även turism- och besöksnäringen ingår i detta kommunövergripande 

uppdrag      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att med ovan föreslagen text se 

detta medborgarförslag som besvarat.      
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2023-02-28 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen 

besluta att med ovan föreslagen text se detta medborgarförslag som besvarat. 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Roger Gardell (L) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

besvara motionen med att kommunstyrelsen avser göra en större översyn av 

Ekenäs-Karön området inför säsongen 2024.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besvara 

motionen med att kommunstyrelsen avser göra en större översyn av Ekenäs-

Karön området inför säsongen 2024. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 152 Dnr 2022-000559 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG införskaffa en 
turistbåt med glasbotten 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Ronneby kommun 

ska införskaffa en turistbåt med glasbotten. Syftet är att låta turister ta del av 

Ronneby arkipelag under vattenytan för att se intressanta föremål som t.ex. 

skeppsvrak och andra historiska föremål på havets botten. Det kan också 

vara för att visa upp djurlivet.  

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har haft medborgarförslaget på remiss 

och de skriver att inomskärs i Ronneby kommuns arkipelag är 

siktförhållandens mycket dåliga och någon positiv upplevelse med 

glasbotten i en turistbåt skulle tyvärr inte upplevas. Kraftiga algblomningar 

har också blivit något av ett tecken på att den svenska sommaren startat och 

när vattnet blir varmt, blir de dåliga siktförhållandena ännu sämre. Teknik-, 

fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut är det dock kommunstyrelsen som ska 

fatta beslut samt att Näringslivs- och kommunikationsenheten ska vara med 

och bereda ärendet. Näringslivschefen har yttrat att han instämmer med 

teknik-fritid- och kulturnämndens bedömning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

49(55) 
2023-03-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 153 Dnr 2023-000003 101 

Delegationsbeslut 2023 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras:  

1. Beslut om yttrande inför Sydkraft Hydropower AB, via 

Fiskevårdsteknik AB, ansökan om omprövning till Mark- och 

Miljödomstolen för avveckling av vattenverksamheten och utrivning 

av Ekforsdammen i Bräkneån, enligt punkt 1.1 i kommunstyrelsens 

delegationsordning, fattat 2023-02-16 av Roger Fredriksson.  

2. Sammanställning av delegationsbeslut för 2023, mark- och 

exploateringsenheten.  

3. Beslut om förändring av internkredit för AB Ronneby 

Industrifastigheter, nuvarande kredit 25 000 000 kr, ny kredit 

35 000 000 kr. Fattat 2023-03-14 av Johan Sjögren.        

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 154 Dnr 2023-000004 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(55) 
2023-03-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 155 Dnr 2023-000005 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

1. Meddelande från Blekinge Tingsrätt, Paula of Sweden AB har 

försatts i konkurs.  

2. Skrivelse från Föreningen Norden Karlskrona/Ronneby, Flaggning i 

kommunen på Nordens dag23 mars2023.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 156 Dnr 2023-000214 531 

Tilläggstrafik sommaren 2023 

 

Sammanfattning  

Under åren 2019-2022 har extra kollektivtrafik på landsbygderna i Ronneby 

kommun drivits genom projektmedel från Tillväxtverkes utlysning om stöd 

för socioekonomiskt eftersatta kommuner.  

Antalet åkande har varierat, men generellt sett har det varit svårt att få upp 

antalet resenärer på de extrainsatta turerna. En förklaring är förstås Covid-

19, men även när samhället öppnades upp 2021 och 2022 så har det varit få 

åkande.  

Inför sommaren 2023 behöver nu Blekingetrafiken få besked om 

tilläggstrafiken för att ta fram tidtabeller mm.  

Ett antal linjer är väldigt kostsamma sett till antalet resenärer:  

Linje 251 Hallabro:  1 resenär, kostnad 5972 kr = 5972 kr/resenär 

Linje 251 Järnavik:  44 resenärer, kostnad 98111 kr = 2230 kr/resenär 

Linje 255 Listerby:  8 resenärer, kostnad 116847 kr = 14605 

kr/resenär 

Linje 256 Listerby:  2 resenärer, kostnad 38696 kr = 19348 kr/resenär  

Linje 175 Holmsjö: 50 resenärer, kostnad 27850 kr = 557 kr/resenär 

Linje 242 Eringsboda 30 resenärer, separerad kostnad ej tillgänglig.       

Bedömning 

Vad det gäller linjerna 242, 251, 255 och 256 är kostnaden per resenär 

väldigt hög. Linje 175 har också en hög kostnad per resenär, men är också en 

viktig förbindelse till kollektivtrafik för Eringsboda.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att pausa linjerna 242, 251, 255 och 256 under sommaren 

2023, men att behålla linje 175.  

Deltar i debatten 

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

Andersson (S) och Nicolas Westrup (SD). 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att pausa linjerna 

242, 251, 255 och 256 under sommaren 2023, men att behålla linje 175. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 157 Dnr 2023-000140 221 

Lugnevi isarena Ronneby 24:7 - beslut om 
användningsförbud  

 

Sammanfattning  

Madeleine Morales, kommunjurist, ger information om Lugnevi Isarena och 

beslut om användningsförbud.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

 


